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ANA ŠUBIC

Če so se v začetku letošnjega leta v Že-
leznikih razveselili težko pričakovane 
odločbe o finančni podpori 34 milijonov 
evrov vrednega projekta poplavne var-
nosti, ki ga nameravata sofinancirati 
država in EU, pa je sredi novembra odje-
knila novica, da je upravno sodišče od-
pravilo okoljevarstveno soglasje za prvo 
fazo protipoplavih ukrepov in obvoznico 
mimo starega dela mesta. Ta zaplet jih 

je močno presenetil, je v prvem odzivu 
povedal župan Anton Luznar, ki upa, da 
se bo direkcija za infrastrukturo zmogla 
dogovoriti s pritožnico o odkupu njene 
nepremičnine oz. nadomestni gradnji 
in da ne bo potreben dolgotrajen posto-
pek razlastitve. Kot pravi, morajo stori-
ti vse, da bo eden ključnih projektov za 
Železnike, na katerega čakajo že vrsto 
let, izveden do konca leta 2023, ko so na 
voljo tudi nepovratna sredstva.
Luznar se je konec novembra že udeležil 

sestanka na direkciji za vode, v začetku 
decembra pa še na direkciji za infra-
strukturo, kjer so bili tudi predstavniki 
direkcije za vode, družbe za upravljanje 
investicij, predstavnik Civilne iniciative 
Železniki in predsednik uprave Domel 
Holdinga Matjaž Čemažar. Na čimprej-
šnjo izvedbo projekta namreč upajo tudi 
v podjetjih na poplavno ogroženih obmo-
čjih. Na zadnjem sestanku so po besedah 
Čemažarja dobili zagotovilo, da se vse 
aktivnosti odvijajo po začrtani časovnici 
in da projekt v tem trenutku ni ogrožen 
zaradi odprave okoljskega soglasja. "Zelo 
pomembno pa je, da se takoj zagotovi 
ponovno odločanje o soglasju, kjer od-
govorni projektanti s strokovnimi argu-
menti in rešitvami zagotovijo pozitivno 
soglasje in izvedbo projekta," je pristavil.
Čemažar poudarja, da je projekt poplav-
ne varnosti za Domel strateškega pome-
na, saj obstaja veliko tveganje ponovnih 
poplav, ki ga brez predvidenih ukrepov 
ne morejo znižati. "Brez izvedenih ukre-
pov je ogrožena vsa oprema, instalirana 
v pritličju podjetja na naslovu Otoki 21 
in tudi Na plavžu, kjer smo ravno v fazi 
širitve kapacitet. Z investicijami v novo 
proizvodno opremo v višini več kot 15 
milijonov evrov smo v sofinanciranje 
aktivno vključili tudi naše kupce," je po-
jasnil.

Sodišče  
odpravilo  
okoljevarstveno 
soglasje
Zaradi odprave 
okoljevarstvenega soglasja 
projekt poplavne varnosti 
v Železnikih po zadnjih 
zagotovilih pristojnih še  
ni ogrožen. V Železnikih si prizadevajo, da bo projekt poplavne varnosti in obvoznice izveden do konca 

leta 2023.

Občankam in občanom občine Železniki  
želimo mirne in zadovoljne božične praznike,  

v prihajajočem letu 2020 pa obilo zdravja,  
sreče in uspehov. 

Župan Anton Luznar, občinski svet in uprava  
Občine Železniki
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V IMENU CIVILNE INICIATIVE ALEŠ PRIMOŽIČ, FOTO: M. TUŠEK

Konec preteklega meseca, natančneje 23. novembra, je bila 
v Železnikih na pobudo nekaterih krajanov, zaskrbljenih za-
radi poplavne ogroženosti občine Železniki in katastrofalne 
prometne ureditve skozi staro mestno jedro, ustanovljena 
Civilna iniciativa Železniki, ki je tudi nemudoma začela de-
lovati. Kapljo čez rob netransparentnosti s popolno informa-
cijsko blokado odgovornih državnih organov pa je za ustano-
vitev Civilne iniciative Železniki v prvi vrsti pomenila sodba 
Upravnega sodišča RS, ki je z odločbo odpravilo okoljevarstve-
no soglasje Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) ter 
za prvo fazo ukrepov za večjo poplavno varnost in za presta-
vitev ceste (izgradnje prepotrebne obvoznice). Odprava tega 
soglasja bi zaradi časovnega zamika začetka gradbenih del 
pomenila nič drugega kot izgubo zagotovljenih evropskih ko-
hezijskih sredstev, kar z drugimi besedami pomeni premik 
izvedbe celotnega DPN za področje Železnikov v negotovo pri-
hodnost. Še večjo zaskrbljenost pa je predstavljalo dejstvo, da 
je sodbo v upravnem sporu upravno sodišče RS razglasilo že 
25. septembra letos, informacija o njeni vsebini pa je v jav-
nost pricurljala šele slaba dva meseca pozneje!
Prav zaradi takšnega nesprejemljivega dejstva se je Civilna 
iniciativa Železniki takoj lotila dela in nemudoma začela ak-
tivnosti, zapisane v ustanovnem dokumentu. 
Cilj skupine je v prvi vrsti informirati vse občane o poplavni 
varnosti in z njo povezani gradnji obvoznice mimo starega dela 
naselja Na plavžu, zato je Civilna iniciativa prvi korak namenila 
seznanjanju občanov s svojim nastankom in zbiranju podpisov 
podpore. Teh je bilo v samo prvih nekaj dneh zbranih več kot 
tisoč, zbiranje izkazov podpore občanov pa se še nadaljuje.
Osnovna izhodišča delovanja skupine so strnjena v nasle-
dnjih točkah, ki si jih Civilna iniciativa Železniki prizadeva 
uresničevati v največji možni meri:
– povečanje poplavne varnosti občine Železniki in izboljšanje 
njene cestne infrastrukture v povezavi s širšo okolico (občine 
Škofja Loka, Bohinjska Bistrica in Tolmin);
– delovanje na osnovi zapisanih smernic, ki se po potrebi do-
polnjujejo zgolj in samo v interesu večine krajanov;
– zaupanje stroki in konstruktivno sodelovanje z njo;
– delovanje skupine in posameznika v njej izključno na pro-
stovoljni osnovi, tvorno in miroljubno;
– izražanje in izvajanje javnih opozoril za dosego zastavljenih 
ciljev izključno z mirnimi izrazi nestrinjanja in na način, ki 
ne ogroža drugih;
– opozarjanje na nepravilnosti z objavljanjem kvalitetnih in 
verodostojnih informacij v medijih, kar je nedvomno pravica 
in orodje skupine, saj morajo Železniki na zemljevidu obsta-
jati tudi fizično;
– komuniciranje z javnostjo prek aplikacije Facebook in sku-
pino "CI Železniki" z javnim objavljanjem pomembnih vsebin. 
Člani CI Železniki prek svojih profilov vsebine delijo ter zbira-
jo pobude in komentarje, medtem ko FB-skupina CI Železniki 

prošenj za vključitev v članstvo ne potrjuje, saj imenovano 
stran uporablja kot komunikacijsko orodje za pripravo širši 
javnosti namenjenega gradiva;
– delovanje CI Železniki je laično in mora potekati v skupno 
dobro vseh občanov.
Aktivnost skupine že daje prve sadove. Občinsko vodstvo in 
vodstvo krajevne skupnosti sta na delovnem sestanku s pred-
stavniki Civilne iniciative 27. novembra dosegla enoten do-
govor, da morajo vsi stopiti skupaj in z ustrezno komunika-
cijo storiti vse potrebno za takojšnje nadaljevanje postopkov 
za zagotovitev poplavne varnosti in izgradnjo obvozne ceste. 
Ta poplavne varnosti Železnikov ne bo zmanjšala, kot trdi-
jo nekateri, pač pa jo bo kot kompleksna rešitev absolutno 
izboljšala. Ob tem je župan Anton Luznar tudi izjavil, da Ob-
čina za dosego zastavljenega skupnega cilja podpira vse ak-
tivnosti Civilne iniciative, lokalne skupnosti in vodstva pod-
jetja Domel ter hkrati pričakuje, da se bodo pobudi pridružili 
tudi druga podjetja, organizacije in ustanove z domicilom v 
Železnikih. Predstavnik Civilne iniciative se je tako že 2. de-
cembra skupaj z županom udeležil rednega koordinacijskega 
sestanka z odgovornimi v Ljubljani, informacije o doseženem 
pa bodo objavljene takoj po prejemu uradnega zapisnika.
Na koncu lahko zapišemo, da se na področju poplavne varno-
sti in z njo povezano obvoznico v Železnikih vendarle dogaja 
nekaj pozitivnega. Delovati za skupno dobro pa ostaja moto 
Civilne iniciative Železniki pri doseganju zastavljenega cilja 
še naprej.

Zaživela je Civilna iniciativa Železniki
Po odpravi okoljevarstvenega soglasja za protipoplavne ukrepe in obvoznico se je v 
Železnikih oblikovala civilna iniciativa. Že v prvih dneh več kot tisoč podpisov podpre.

Prizori nevarnega vsakdanjika v starem delu Železnikov
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ANA ŠUBIC

Novembra so se občinski svetniki sre-
čali na osmi redni seji, ki se je je ude-
ležil tudi državnozborski poslanec Žan 
Mahnič.

KREDITOV VSE MANJ

Osrednja točka seje je bila prva obrav-
nava proračunov za naslednji dve leti. 
Kot je pojasnil župan Anton Luznar, pro-
račun za naslednje leto temelji na pov-
prečnini 589,11 evra. Tako načrtujejo za 
6,6 milijona evrov prihodkov, medtem 
ko naj bi bilo odhodkov 94 tisoč evrov 
več. Proračun za leto 2021 so osnovali na 
povprečnini 588,30 evra ter ob 6,9 mili-
jona evrov prihodkov predvideli 109 ti-
soč evrov presežka. Obe leti pričakujejo 
nepovratna sredstva gospodarskega mi-
nistrstva, pri katerem bodo najeli tudi 
brezobrestni kredit. Tako povratna kot 
tudi nepovratna sredstva nameravajo 
nameniti za ceste. Stanje kreditov se 
jim sicer po besedah občinske svetoval-
ke za proračun, finance in gospodarstvo 
Cirile Tušek manjša: "Letos smo odpla-
čevali glavnico v višini 380 tisoč evrov, v 
letu 2020 jo bomo 288 tisoč evrov, v letu 
2021 pa 188 tisoč evrov."

EVROPSKI DENAR ZA KOLESARSKO POT

Kot je pojasnila Tuškova, bodo obe leti 
približno 4,7 milijona evrov oz. dobri 
dve tretjini denarja porabili za tekoče 
odhodke in transfere javnim zavodom, 
šolstvu in sociali. Za investicije so pred-
videli trideset odstotkov proračuna. Na 
voljo imajo 1,2 milijona evrov lastnih 
sredstev, ki jih skušajo čim bolj ople-
menititi z evropskimi in državnimi 
sredstvi. Precej transfernih prihodkov 
si obetajo leta 2021, predvsem zaradi 
evropskih sredstev za sofinanciranje 
kolesarske poti od Železnikov do Selc. V 
obeh letih skupaj je v načrtu razvojnih 
programov 93 projektov, od tega dvajset 
v okviru krajevnih skupnosti.
"V naslednjem letu glede na področja 
največ namenjamo za vzgojo in izo-
braževanje, dobra dva milijona evrov, 
drugo najmočnejše področje pa je cestni 
promet in infrastruktura, za kar smo 

predvideli 882 tisoč evrov," je razložil 
župan. Največja investicija bo projekt 
prenove lokalnih cest in javnih poti, za 
kar so zagotovili 330 tisoč evrov, sledi-
ta ureditev ceste Rotk–Zgornje Danje–
Torka ter ureditev ceste Zgaga–Zgornja 
Davča–Razpet.
"Tudi v letu 2021 po področjih največ na-
menjamo za vzgojo in izobraževanje, več 
kot 1,9 milijona evrov. Močno področje je 
tudi prostorsko planiranje in stanovanj-
ska komunalna dejavnost, kjer je skupaj 
957 tisoč evrov. Tu se nam že pojavlja so-
financiranje kolesarske povezave, za kar 
namenjamo 491 tisoč, predvideli smo 
tudi ureditev cest, pločnikov v Sorici, na 
Zalem Logu, Dolenji vasi in Dašnici. Za 
promet namenjamo nekaj manj kot 573 
tisoč evrov," je razložil Luznar.

ŽIVAHNA RAZPRAVA

V razpravi je svetnik Janez Thaler pre-
dlagal, naj postavko iz naslova glob in 
drugih denarnih kazni s 56 tisoč evrov 
zmanjšajo na minimum, ker da neka-
teri občani to razumejo, kot da je cilj 
pobrati takšen znesek. Tuškova je to 
zanikala in pojasnila, da so predvidena 
sredstva nižja kot letošnja realizacija, 
saj so redarji do začetka novembra po-
brali že 75 tisoč evrov glob za prekrške. 
Svetnik Tomaž Demšar je navedel nekaj 
zavodov in društev, ki so po njegovem 
že leta preveč "prisesani" na občinski 
proračun, pogreša pa subvencije za spo-
meniško zaščitene hiše, ureditev tržni-
ce in krožišča na Češnjici … Božo Prezelj 
je predlagal, da bi se v nadaljevanju po-
pisovanja starih hišnih imen tega lotili 

v Davči in Podporeznu, v proračunu za 
leto 2021 pa pogreša denar za asfaltira-
nje davških cest. Tomaž Weiffenbach 
pa je denimo opozoril, da niso predvi-
deli denarja za nadaljnje delo lani usta-
novljene komisije za delo na področju 
Rupnikove linije in rapalske meje ter 
za decembrske prireditve v občini, kar 
poudarja že nekaj let. Svetniki bodo pro-
računa vnovič obravnavali in potrjevali 
na naslednji seji, ki bo predvidoma 19. 
decembra. 
Zaradi uskladitve z zakonom o pogreb-
ni in pokopališki dejavnosti so sprejeli 
spremembe statuta občine in odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah. 
Skladno z novo ureditvijo je namreč 
kot obvezna občinska gospodarska jav-
na služba določena le 24-urna dežurna 
služba, medtem ko se druge pogrebne 
dejavnosti prepuščajo trgu. S podelitvijo 
koncesije bodo zagotovili 24-urno de-
žurno pogrebno službo, upravljanje po-
kopališč pa bo tako kot doslej preneseno 
v upravljanje krajevnih skupnosti.

VIŠJE CENE VRTCA

Svetniki so potrdili tudi nove cene vrtcev. 
V vrtcu pri OŠ Železniki so se z novem-
brom zvišale za 5,9 odstotka, v Antono-
vem vrtcu pa za 7,4 odstotka. Oba vrtca 
sta nove cene predlagala na podlagi 
pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen. Kot je svetnikom pojasnila pred-
sednica odbora za družbene dejavnosti 
Julijana Prevc, je do podražitve prišlo 
predvsem zaradi višjih plač in rednih 
napredovanj zaposlenih, na cene Vrtca 
Železniki pa je vplivalo tudi vlaganje v 
opremo dodatnega vrtčevskega objekta, 
kjer so poleg tega zaradi neizdelane izo-
lacije še visoki stroški ogrevanja. V Vrtcu 
Železniki, ki še vedno velja za enega naj-
cenejših v Sloveniji, ekonomska cena za 
prvo starostno obdobje po novem znaša 
429 evrov, za drugo starostno obdobje 343 
in za kombinirani oddelek 377 evrov. V 
Antonovem vrtcu oskrbnina za prvo sta-
rostno obdobje znaša 464 evrov, za drugo 
370 in za kombinirani oddelek 406 evrov. 
Cene so za starše enake v obeh vrtcih, saj 
razliko do cene programa v Antonovem 
vrtcu že vrsto let krije občina.

Svetniki o proračunih za naslednji dve leti
Na novembrski seji so občinski svetniki v prvi obravnavi sprejeli predloga občinskih 
proračunov za naslednji dve leti in dali soglasje k novim cenam vrtca.

Prihodnje leto bo največja 
investicija projekt prenove 
lokalnih cest in javnih poti, 
za kar so zagotovili 330 tisoč 
evrov, sledita ureditev ceste 
Rotk–Zgornje Danje–Torka ter 
ureditev ceste Zgaga–Zgornja 
Davča–Razpet. Svetniki bodo 
oba občinska proračuna vnovič 
obravnavali in potrjevali na 
naslednji seji 19. decembra.
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Branka Krek Petrina je zdravnica otori-
nolaringologinja, doma iz Selc. Je pred-
sednica občinskega odbora SDS Žele-
zniki in že tretji mandat tudi občinska 
svetnica.
• Zakaj vztrajate v lokalni politiki?
Sem v letih, ko mi lasje že močno sivijo, 
tudi zavoljo mnogih skrbi, ki me tare-
jo, pa vendar me delo doma, v službi (v 
zdravstvu), v dobro skupnosti (občinski 
svet, krajevna skupnost, Svet Osnovne-
ga zdravstva Gorenjske) izpolnjuje do te 
mere, da vsekakor vztrajam, kljub po-
lenom, ki občasno priletijo tudi v moje 
koleno in zaskelijo. Menim, da v ta svet 
nisem poslana le zaradi sebe in zadovo-
ljevanja le svojih potreb (kruha in iger), 
pač pa moram kot aktivna državljanka 
nekaj prispevati, čeprav le manjši delež, 
tudi za druge.
• Katere cilje boste osebno zasledova-
li?

Prvi cilj občine bi moral biti vsem ob-
čanom zagotoviti asfaltni dostop do do-
mov, šele potem se lahko pogovarjamo, 
da bomo z javnim denarjem financirali 
nadstandard, kot so savne in podobno. 
Želim si, da bi bili v naši občini ena-
kovredno obravnavani krajani Davče, 
Martinj Vrha, Podlonka kot tudi Selc, 
Železnikov …, da ne bi bilo deprivlegira-
nih v nobenem smislu.
Mladim želim več kritičnega mišljenja, 
državljanskega poguma, da bi se odlo-
čali za aktivno politično sodelovanje in 
predvsem da bi se udeleževali volitev. 
Sama sem sicer prepričana, da bi mora-
le biti volitve obvezne kot tudi služenje 
vojaškega roka.
• Ste članica odbora za družbene de-
javnosti. S čim se ukvarjate?
V odboru za družbene dejavnosti pokri-
vamo šolstvo, zdravstvo, šport, oskrbo 
starejših. Upam, da bo dom starostnikov 
prestavljen na novo, ustreznejšo lokacijo 
v dobro vseh deležnikov pa tudi, da čim 

prej otroke obravnava otroški zdravnik v 
Zdravstvenem domu Železniki.
• Kaj je največji problem v občini?
Kot glavni problem vidim odsotnost 
razvojnega programa dolgoročne vizije 
občine v hribovskem delu, kjer je veliko 
idej pametnih občanov in prostora, ki je 
neizkoriščen. Zato želim, da občinska 
uprava aktivno podpira načrte obča-
nov pri urejanju prostora v hribih in s 
tem omogoči večjo gostoto poselitve in 
hitrejši gospodarski razvoj ter prepreči 
odhod mladih v dolino in mesta.
Za konec bi še zaželela vsem občanom 
blagoslovljen advent, božič naj nam po-
dari vero, upanje in ljubezen, v prihaja-
jočem letu pa naj bo mir, mir na vseh 
naših poteh.

Asfalt do vseh domov
To bi po mnenju občinske svetnice Branke Krek Petrina 
(SDS) moral biti prvi cilj občine.

Branka Krek Petrina

ANA ŠUBIC, FOTO: TINA DOKL

Štiridesetletni Primož Pintar iz Spodnje 
Sorice se že vrsto let posveča gostin-
stvu. "Trenutno največ v našem novem 
gostišču Tolc v Sorici. Sem poročen, oče 
treh otrok, ki bi se z veseljem, če bi le 
imel čas, vsak dan vozil s kolesom, po-
dil za žogo, hodil v hribe, smučal ali 
pa družino peljal na izlet," je povedal o 
sebi.
• Občinski svetnik ste drugi mandat. 
Zakaj vztrajate v lokalni politiki?
Mislim, da je dolžnost nas vseh, da koli-
kor se le da, prispevamo za naše skupno 
dobro.

• Katere cilje oziroma projekte boste 
osebno zasledovali?
Kot predstavniku Sorice so mi priorite-
ta projekti, ki jih ima v planu Krajevna 
skupnost Sorica. Seveda pa moramo vsi, 
ki smo člani sveta, gledati na razvoj ce-
lotne občine in vedno sklepati kompro-
mise, čeprav včasih ni lahko.
• Ste tudi član odbora za gospodarske 
dejavnosti ...
Res je. Zdi se mi pomembno, da bi ob-
čina nekako prišla do parcel, ki bi jih 
lahko ponudila v odkup podjetjem, da bi 
lahko širila svojo dejavnost. V turizmu 
capljamo za drugimi. Nismo povezani 
s sosednjimi turistično razvitimi kra-

ji, kot bi bili lahko. Prav tako pa je po-
membno, da se vsi, ki delajo v turizmu 
na našem območju, mogoče tudi v Cer-
knem in Baški grapi ter delu Bohinja, 
povežejo in tržijo kot mikro destinacija. 
Imamo praktično vse, ne znamo pa tega 
pokazati svetu. Industrija pač ni vse … 
• Kaj je po vašem največji problem v 
občini in kako bi ga rešili?
Problemov je veliko, vsi pa so rešljivi. Ver-
jetno si vsi želimo obvoznice, poplavne 
varnosti, novih cest, igrišč, doma staro-
stnikov in še česa. Kjer je volja, je tudi pot.
Srečno v novem letu in lep pozdrav iz 
Sorice.

Problemov je veliko, vsi pa  
so rešljivi
Občinski svetnik Primož Pintar (SLS) se še posebno 
zavzema za izvedbo projektov v domači Krajevni 
skupnosti Sorica, se pa zaveda, da je pomemben razvoj 
celotne občine. 

Primož Pintar
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OBČINA ŽELEZNIKI 
LOŠKA KOMUNALA, D. D., ŠKOFJA LOKA

Poraba naravnih virov in dejstvo, da 
mnogo dragocenih surovin še vedno ne 
vračamo nazaj v proizvodne tokokro
ge, sta velika okoljska in gospodarska 
problema. Zaradi vse bolj gospodarne
ga ravnanja z odpadki in zagotovljene 
predhodne obdelave naj bi se količina 
odpadkov z območja občine Železniki, 
odložena na odlagališča, zmanjševala, 
vendar se žal ne (več). Tudi ravnanje z 
biološkimi odpadki mora biti pravilno 
in gospodarno, da bo iz njih pridobljen 
uporaben kompost tako na domačem 
vrtu kot v skupni kompostarni. Odla
ganje kakršnihkoli biološko razgradlji
vih odpadkov na bregove Selške Sore, 
Dašnice, Češnjice in drugih vodotokov 
je še posebno negospodarno ravnanje, 
je prepovedano dejanje in je prekršek, 
za katerega je zagrožena visoka globa.
V celotni količini povzročenih odpadkov 
je biološko razgradljivih kuhinjskih od
padkov in zelenega vrtnega odpada (v 
nadaljevanju: biološki odpadki) skoraj 
tretjina. Način ravnanja z biološkimi 
odpadki predpisuje Uredba o ravnanju z 
biološko razgradljivimi kuhinjskimi od
padki in zelenim vrtnim odpadom (UL 
RS, št. 39/2010).

Biološki odpadki so zelo uporabna in 
koristna odpadna surovina, iz njih 
pridobivamo dragoceno gnojilo – kom
post. Zato jih ni priporočljivo in ni 
dovoljeno mešati z drugimi vrstami 
odpadkov. S pravilnim ločenim zbi
ranjem in kompostiranjem bioloških 
odpadkov prihranimo prostor na od
lagališču za tiste vrste odpadkov, ki 
jih za zdaj še ni mogoče reciklirati ali 
kako drugače predelati, in prepreči
mo nastajanje za ozonsko plast zelo 
škodljivega plina metana. Ker živimo 
v okolju, kjer je »biologije« na pretek, 
se večinoma sploh ne zavedamo, s ka

kšnim dragocenim materialom smo 
tako rekoč z vseh strani obdarjeni.
Povzročitelj odpadkov mora biološke 
odpadke do hišnega kompostiranja ali 
do prepustitve izvajalcu zbiranja in od
voza hraniti ločeno, tako da se ne meša
jo z drugimi vrstami odpadkov in jih je 
možno kompostirati ali predelati. Več
stanovanjski objekti imajo večinoma 
na voljo samo vključitev v reden odvoz 
na skupno kompostarno, individualni 
stanovanjski objekti pa imajo možnost 
(če želijo) lastnega kompostiranja svo
jih bioloških odpadkov na svojem vrtu 
ali vključitev v reden odvoz na skupno 
kompostarno.

PRAVILNO HIŠNO KOMPOSTIRANJE:

1. Odpadki, primerni za kompostiranje, 
so zeleni vrtni odpad in kuhinjski od
padki.
a. Zeleni vrtni odpad: odpadno vejevje, 
trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, 
plevel, gnilo sadje, slama, praprot, ste
lja malih rastlinojedih živali, lesni pe
pel
b. Kuhinjski odpadki: zelenjavni in 
sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, 
kavna usedlina, filter vrečke, pokvarje
ni prehrambni izdelki, kuhani ostanki 
hrane
Opomba: papirnati robčki, prtički in 
brisače ter olupki agrumov tudi sodijo 
med biološke odpadke, ki jih odlaga
mo v rjavo posodo, na domač kompo
stni kup pa ne (južno sadje je večinoma 
močno kemično obdelano). Bolj mokre 
biološke odpadke pred odložitvijo v rja
vo posodo, da bo dalj časa ostala čista, 
lahko zavijemo v časopisni papir, papir
nate vrečke ali posebne biorazgradlive 
vrečke, izdelane iz koruznega škroba. 
Sicer pa v kuhinji najprej velja pravilo, 
da hrana sodi na krožnik, ne v smeti. 
To pravilo skušajmo upoštevati v najve
čji možni meri.
2. Odpadki, ki niso primerni za kompo
stiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju 
ne razgradijo, ki poslabšajo kakovost 
komposta in ki vsebujejo nevarne sno
vi: plastika, steklo, kovine, keramika, 
kosti, maščobe, ostanki tekstila, vsebi
na vrečk za sesalce, zdravila, oblanci in 

žagovina obdelanega lesa, mačji in pasji 
iztrebki, plenice ...
3. Hišni kompostnik: Za postavitev hi
šnega kompostnika na vrtu izberemo 
polsenčen ali senčen prostor, zava
rovan pred vetrom in lahko dostopen 
v vsakem letnem času. Hišni kompo
stnik naj ima neposreden stik s tlemi, 
naj bo z vseh strani primerno prezra
čen in naj bo primerno oddaljen od 
sosedovih oken in teras. Ta osnovna 
pravila so primerna za vse običajne 
sisteme, ne glede na to, ali so odprti, 
iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti 
hišni kompostniki.
4. Pravilno hišno kompostiranje: os n
ovna, spodnja plast iz zdrobljenih vej 
ali kakšnega drugega strukturnega 
materiala poskrbi za dobro zračenje od 
spodaj in preprečuje zastajanje vode. 
Za optimalen proces razkroja je po
trebna zadostna količina kisika, ki jo 
dosežemo tako, da se suhi strukturni 
material (veje in zeleni obrez) in vla
žni nestrukturni material (trava, listje, 
kuhinjski odpadki) vedno med seboj 
mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke 
hrane je treba takoj prekriti z listjem, 
zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da 
preprečimo neprijetne vonjave in ne 
privabljamo neželenih gostov (glodav
ci ali ptiči). V procesu razgradnje, ki 
poteka pri 50–60 °C, mikroorganizmi, 
bakterije in glive iz bioloških odpadkov 
proizvajajo humus in hranilne snovi, 
za kar potrebujejo določeno vlago. V 
času daljše poletne suše je priporočljivo 
vlaženje kompostnega kupa. Pri pleve
lu pazimo, da nam ne naredi semena, 
da nimamo kasnejših težav, ko gnoji
mo z domačim kompostom.
Ko je hišni kompostnik poln oz. po pri
bližno pol leta, njegovo vsebino preloži
mo. S tem ga prezračimo in pospešimo 
razkroj. Dozorel kompost presejemo s 
sitom z odprtinami velikosti 15–20 mm, 
preostanek uporabimo za nadaljnji raz
kroj kot strukturni material.
Na trgu je veliko različnih kompostni
kov: lesenih, kovinskih ali iz umetnih 
materialov. Treba je dobro pretehtati, 
kakšen kompostnik potrebujemo, pri 
izbiri je treba upoštevati še estetiko, da 

Kako pravilno ravnati z biološkimi odpadki
Ne mečite stran odpadkov, saj so koristna odpadna surovina. Ravnanje z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom v občini Železniki.

Odlaganje bioloških odpadkov 
na bregove vodotokov in vanje 
je prepovedano. Za tak prekršek 
je zagrožena globa 400 evrov.



Spoštovani odjemalci, občanke 
in občani občine Železniki.

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

Srečno  
2020!

ne bo ravno kompostnik kazil videza 
celotnega vrta.
Eno od pravil pri kompostiranju na do-
mačem vrtu je, da kompostni kup ni 
"odlagališče" bioloških odpadkov. Tudi 
pri lastnem kompostiranju nastanejo 
stroški, brez volje in vloženega dela pa 
iz odpadkov ne bo kar sam od sebe na-
stal kompost.

MOŽEN TUDI TEDENSKI ODVOZ  
BIOLOŠKIH ODPADKOV

Povzročitelji bioloških odpadkov na 
območju naselij Železniki, Studeno, 
Selca in Dolenja vas, ki nimajo možno-
sti ali jih ne želijo sami kompostirati, 
imajo možnost prepuščanja tovrstnih 
odpadkov izvajalcu zbiranja in odvoza 
odpadkov. Skladno z določili Odloka o 
načinu opravljanja obvezne lokalne 
gospodarske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki v Občini Žele-
zniki (UL RS, št. 36/12) in Tehničnega 
pravilnika (UL RS, št. 22/13 in 22/17), se 
biološki odpadki zbirajo v posodah rja-
ve barve volumna 120, 240 ali 770 litrov. 
Reden odvoz na območju občine Žele-
zniki je enkrat tedensko (vsako sredo). 
Biološki odpadki v tipiziranih posodah 
morajo biti na prevzemnem mestu 

pripravljeni na dan odvoza do 6. ure 
zjutraj. Prevzemno mesto je ob pločni-
ku oziroma ob cesti, po kateri poteka 
reden odvoz, oziroma je od ceste lahko 
oddaljeno največ pet metrov, vendar 
na vidnem mestu s ceste. Med dosto-
pno cesto in prevzemnim mestom ne 
sme biti tehničnih, fizičnih ovir (neu-
trjena površina, velik naklon, stopnice, 
zidovi, ograje, žive meje, parkirana vo-
zila ...), da je možna neovirana dostava 
opreme s prevzemnega mesta do me-
sta praznjenja in nazaj. Pravilno loče-
no zbrane biološke odpadke odvažamo 
na skupno kompostarno, kjer iz njih 
pridelajo kompost.
Drugi pogoji za prepuščanje bioloških 
odpadkov: cena za zbiranje, komposti-
ranje in najem posode (z DDV) za 120-li-
trsko posodo je 13,35 EUR na mesec, za 
240-litrsko posodo 26,34 EUR na mesec. 
Če je za posamezno individualno sta-
novanjsko hišo posoda prevelika, je 
možna uporaba skupne posode za več 
uporabnikov in delitev stroškov skla-
dno z dogovorom.
Zavedati se moramo, da če imamo na 
vrtu živo mejo, sadno drevje, okrasno 
grmičevje itd., bodo nastajali tudi bi-
ološki odpadki, za katere je (bo) tre-

ba ustrezno poskrbeti, s katerimi je 
nekaj dela in tudi stroškov. Debelejše 
kose lesa je najbolje porabiti za kurja-
vo – lahko doma, lahko pa jih ponudi-
mo sosedom ali znancem, saj se veliko 
gospodinjstev še vedno ogreva na trda 
goriva. Vejevje je možno porabiti za iz-
delavo butar za kurjavo. Les in vejevje, 
razžagano na primerno dolžino, lahko 
brezplačno oddate v Toplarni Železniki 
v delovnem času.
Domač kompost je daleč najbolj kvali-
tetno gnojilo – boljše kot kupljen kom-
post. Za razliko od mineralnih gnojil v 
njem ni težkih kovin. Kjub temu jih ne-
kateri tako brezskrbno trosijo po svojih 
vrtovih. Le malo truda in dela je treba 
vložiti, pa doma pridelamo najboljše 
gnojilo.
Zaradi evidentiranega pogostega odla-
ganja bioloških odpadkov na bregove 
vodotokov in v vodotoke bo komunalni 
inšpektor poostril nadzor na tem po-
dročju. Najpogosteje je opaženo nedo-
voljeno odlaganje v in ob Selško Soro, 
potoka Dašnica, Češnjica in tudi v in ob 
druge vodotoke. Za tak prekršek je za-
grožena globa štiristo evrov. Naj bo tudi 
način ravnanja z biološkimi odpadki 
gospodaren, okolju primeren.

OBČINSKE NOVICE | 7 
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MARKO GASSER, ČLAN INTERESNE 
DELOVNE SKUPINE PRI MINISTRSTVU ZA 
OKOLJE IN PROSTOR

Prav kmalu bo pred vrati naslednja pa-
šna sezona in rejci morajo vedeti, ali bo 
paša varna in ali bodo živali sploh še ob-
držali. Trenutno stanje reševanja ni op-
timistično. Ustanavljajo se širše in ožje 
skupine, pretežno sestavljene iz pred-
stavnikov in nižjih državnih uradnikov, 
ki so politiko upravljanja z zvermi pri-
peljali do današnjega katastrofalnega 
stanja. V sodelovanje v teh skupinah 
ne želijo vključiti predstavnikov pode-
želja, edinih pravih deležnikov, ki trpijo 
posledice neodgovornega upravljanja z 
zvermi in imajo edini temeljno ustav-
no pravico odločati, v kakšnem okolju 
želijo živeti! Vse bolj imamo občutek, 
da tak način reševanja ne bo prinesel 
rešitev. Porajata se nam dve bistve-
ni vprašanji: ali nas politika zavaja in 
sprememb ne želi ali pa sprememb ni 
sposobna izpeljati? Konec novembra je 
bilo pripravljeno poročilo za monitoring 
volka v obdobju 2018/2019. V poročilu se 
je stalež volkov iz 88 osebkov dvignil na 
129 volkov.
Tretjega decembra je v Martinj Vrhu (pri 
Vancarju) ponovno prišlo do napada 
volkov na drobnico. Dan kasneje je bilo 
izdano dovoljenje za izredni odvzem pe-
tih volkov iz narave.
Tretjega decembra sem se udeležil 
srečanja, ki ga v okviru slovensko-hr-
vaškega Interreg projekta Carnivora 
Dinarica organizira Univerza v Lju-
bljani skupaj z Veterinarsko fakulteto 
iz Zagreba, ki sta zadolženi za organi-
zacijo treh bilateralnih srečanj pred-
stavnikov resornih služb na temo iz-
boljšanja čezmejnega sodelovanja pri 
upravljanju populacij velikih zveri. 
Drugi sestanek Interesne delovne sku-
pine za spremljanje politike upravlja-
nja z velikimi zvermi je bil 10. decem-
bra na ministrstvu za okolje in prostor. 
Obravnavali smo predlog izhodišč za 
cilje Strategije upravljanja z medvedom 
(predlog za conacijo ukrepov ter izho-
dišča za ukrepe po posamezni coni) ter 
predlog protokola za izdajanje odločb 

za odstrel, katerega namen je ustrezno 
prepoznavanje razlogov, navajanje dej-
stev za utemeljitev ter opredeliti korake 
za posamezne udeležence v postopku, 
kar naj bi nedvomno utemeljilo kakor 
tudi pospešilo upravni postopek izdaje 
odločb za odstrel. Nujno je informiranje 
o aktivnostih MOP na tem področju tako 
doma kot tudi v Evropski uniji.
Kot član omenjene interesne delovne 
skupine se bom zavzemal, da se stra-
tegija upravljanja z zvermi zgradi na 
naslednjih štirih temeljnih točkah, ki 
jih je 5. decembra na skupni seji odbo-

rov za okolje, varno hrano in kmetijstvo 
evropskega parlamenta, kjer je bila edi-
na tema revaluacija volka v EU, pred-
stavil mag. Stane Bergant.

1. CONACIJA

V prilogi IV evropske habitatne direkti-
ve so navedene zveri, za katere morajo 
države članice vzpostaviti sistem stro-
gega varstva na njihovem naravnem 
območju razširjenosti. Zgodovinsko iz-
pričano je to območje JV Slovenije, kjer 
slovenska populacija predstavlja najbolj 
SZ del (štrcelj) dinarskih populacij zveri. 

To območje naj se opredeli kot osrednje 
območje. Upravljanje tega dela popula-
cije na teritoriju Slovenije je nujno po-
trebno vzpostaviti skupaj s Hrvaško in 
ostalimi balkanskimi državami kot eno 
skupno povezano populacijo. Upravlja-
nje naj temelji na trajnostnem princi-
pu z vzdrževanjem ustrezne številčnosti 
ter spolne in starostne strukture. V prid 
temu govorijo dejstva, da je to območje 
z največjimi sklenjenimi kompleksi goz-
dov, da je večina tako gozdnih kot kme-
tijskih zemljišč v državni lasti in da so 
upravljavci lovišč lovišča s posebnim na-

menom, ki so bila ustanovljena prav za 
te namene. Področje je redko naseljeno, 
zanj so značilna strnjena naselja, brez za 
divjad neprehodnih prometnic. Večina 
kmetov in kmetijskih podjetij predsta-
vlja večje najemnike kmetijskih zemljišč 
v državni lasti, s površinami in številom 
glav živine, neprimerljivim s kmetijami 
v predalpskem in alpskem prostoru. Na 
takih kmetijah – farmah je tehnično 
in ekonomsko bolj vzdržno vzpostaviti 
ustrezne načine varovanja pred zver-
mi. Seveda pa je kmetom treba vložke 
za varovanje in izpad dohodka ustrezno 

Temeljna izhodišča novega upravljanja z zvermi
Obdobje paše se zaključuje in bojimo se, da bo zimsko zatišje, ko bo večina živali  
v hlevih, uspavalo odgovorne v iskanju rešitev.

Trop volkov v Davči

Tretjega decembra je v Martinj Vrhu ponovno prišlo do napada 
volkov na drobnico. Dan kasneje je bilo izdano dovoljenje za izredni 
odvzem petih volkov iz narave.



povrniti, bodisi z olajšavami v zakupnih 
pogodbah ali v odškodninskem sistemu, 
in jih za "sobivanje" z zvermi dodatno 
stimulirati, da bo preostala kmetijska 
zemlja ostala obdelana. Za višanje druž-
bene sprejemljivosti naj se prebivalci 
dodatno motivirajo s prihodki iz lovnega 
turizma, turističnimi produkti opazova-
nja zveri, ustanovitvijo regijskega narav-
nega parka ipd.
Okrog osrednjega območja naj se določi 
ožje robno območje, kjer se reprodukci-
ja zveri ne dovoljuje, tolerira se izjemna 
prisotnost. Vsa ostala območja znotraj 
Slovenije morajo ostati prosta zveri, še 
posebno volka, reprodukcija se ne do-
voljuje, izjemoma se tolerira občasen 
prehod posameznih neproblematičnih 
osebkov medveda. 

2. ODŠKODNINSKI SISTEM

Po zakonodaji je lastnik odgovoren za 
škodo, ki jo njegova lastnina povzroči 
na tuji lastnini, kar izhaja tudi iz 26. 
člena Ustave RS. Lastnik domačih živali 
je kot dober gospodar dolžan poskrbeti, 
da njegova lastnina ne dela škode na 
tuji lastnini. Lastnik divjadi in zveri je 
država, v njenem imenu z njo upravlja 
vlada. Odgovornosti lastnika se država 
ne more izogniti, sicer bi za lastništvo 
veljala ustavno sporna dvojna merila. 
Lastnik zveri mora prevzeti torej polno 
odgovornost, tako za preventivne stro-
ške varovanja kot za škodo, ki je posle-
dica napadov zveri. Lastnika domačih 
živali, katerega proizvode kmetovanja 
(živina, pridelki …) bi obremenili s temi 
dodatnimi stroški, bi država postavila v 
podrejeni položaj nelojalne konkurence 
glede na lastnike, ki teh bremen nimajo 
(tako na nacionalni kot na mednarodni 
ravni – prost prehod blaga in storitev 
znotraj EU), kar prepoveduje 74. člen 
Ustave RS. Obligacijski zakonik zahte-
va, da se poleg materialne povrne tudi 
nematerialna škoda. Zaradi pokola do-
mačih živali so ogroženi ohranitveni in 
razvojni cilji kmetije, porušeni so rejski 
cilji, člani kmetije pa izpostavljeni du-
ševnim bolečinam. Sistem mora biti 
učinkovit, oškodovanci pa morajo imeti 
vanj polno zaupanje.

3. URAVNAVANJE ŠTEVILČNOSTI

Vsi preprečevalni ukrepi za zmanjšanje 
škod odpovedo, če je številčnost zveri 
prevelika (Vir: Lovec kot kmet in goz-
dar, Blaž Krže, LZS 1997). Utopične ideje 
o samoregulaciji zveri na evropski ce-
lini že stoletja ne delujejo več! Na pri-

meru medveda in volka v Evropi lahko 
ugotovimo, da sicer majhna populacija, 
na robu obstoja, lahko zelo hitro, ekspo-
nentno, v dobrem desetletju eksplodira 
v družbeno nesprejemljivo in neobvla-
dljivo številčnost. Edini realni način 
uravnavanja številčnosti zveri je torej 
odvzem kot legalen odstrel, saj si ver-
jetno ne želimo, da bi bili soočeni z na 
podeželju še ne pozabljenimi metodami 
do nedavnega razširjenega uničevanja 
zveri. Populacije zveri naj se zmanjša-
jo na raven referenčnega leta sprejetja 
uredbe o habitatnih tipih (na primer 
450–550 osebkov za medveda in do pet 
tropov oz. do 30 volkov). Odstrel naj se 
povsod izvaja v skladu z etičnim kode-
ksom slovenskih lovcev, v osrednjem 
območju skladno z upravljavskimi na-
črti, v robnem območju z odvračalnimi 
načini lova, izven robnega območja pa 
brez omejitev za volka in brez omejitev 
za konfliktne osebke medveda.

4. SPREMEMBA ZAKONODAJE IN 
VKLJUČENOST PRIZADETE JAVNOSTI

Zaradi kritičnega vpliva prisotnosti zve-
ri na širše lokalno okolje morajo ključ-
ne pravne in upravljavske dokumente 
obravnavati in potrjevati sveti lokalnih 
skupnosti na osrednjem in robnem 
območju. Zakonodajo je treba bistveno 
poenostaviti, da bo pregledna in vsem 
razumljiva. Odločitev za odstrel konflik-
tnih osebkov mora biti sprejeta v enem 
dnevu, ko se zver še vrača na mesto po-
kola. Pojem "ponavljajoče" škode je za 
podeželje, še posebej za oškodovanca, 
nesprejemljiv! Pojem "resna škoda" (16. 
člen EU direktive) je treba obravnavati z 
vidika oškodovanca!
Stanje zveri v ožjem delu zahodne Evro-
pe je bilo v času sprejetja habitatne di-
rektive v letu 1992 bistveno drugačno. 
Populacije zveri so v preteklih desetle-
tjih v Evropski skupnosti današnjega 
obsega, predvsem zaradi neodgovornih 
in naivnih politik "vzhodnih" novo pri-
stopnih držav, narasle za mnogokratni-
ke tedanje številčnosti. Postali smo žr-
tve lastnega uspeha, kot se je slikovito 
izrazil eden od udeležencev na enem od 
posvetov. Država Slovenija mora odigra-
ti aktivno vlogo v institucijah evropske 
skupnosti, da se stopnja varovanja zve-
ri prilagodi dejanskemu stanju oz. da se 
medved in volk iz priloge IV habitatne 
direktive umakneta oz. se preneseta v 
prilogo V, da bo njihovo upravljanje (kot 
šakala) mogoče urediti po lovski zako-
nodaji.
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MARTINA LOGAR, OBČINA ŽELEZNIKI

Tečaj usposabljanja prostovoljskih vo-
diteljev medgeneracijskih skupin za ka-
kovostno staranje v občini Železniki pod 
vodstvom Inštituta Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, 
ki smo ga napovedovali v prejšnji številki 
Ratitovških obzorij, že poteka. Prostovoljci 
se družimo v sejni sobi Občine Železniki ob 
sredah med 17. in 20. uro. Skupina, ki šteje 
18 članic in članov, je imela že dve sreča-
nji, še vedno pa se lahko pridruži kakšen 
nov član. Usposabljanje ni šolsko izobraže-
vanje, ampak skupinsko socialno učenje. 
Pri njem so pomembne osebne izkušnje in 
spoznanja vsakogar, zato smo drug druge-
mu vsi učitelji in vsi učenci. Usposabljanje 
temelji na sodobnih znanjih o staranju in 
solidarnem sožitju med generacijami. Pou-
darek v nadaljevanju usposabljanja bo na 
preprečevanju padcev v starosti. Naslednje 
srečanje bo 18. decembra ob 17. uri. Prisrč-
no vabljeni še ostali, ki vas delo na tem po-
dročju zanima.

O preprečevanju padcev 
v starosti

ANA ŠUBIC

Nova zdravnica v Ambulanti Košir Tatjana 
Nastran, dr. med., je nehala vpisovati nove 
paciente, saj je ob nekaj več kot 1.300 opre-
deljenih pacientih že dosegla 1850 glava-
rinskih količnikov. Kot je sporočil zdravnik 
Branko Košir, se je možno vpisati k mla-
demu zdravniku Anžetu Opari, dr. med., 
ki ta mesec opravlja specialistični izpit in 
bo začel delati v naslednjem letu. V Ambu-
lanti Košir bo zaposlen za polovični delovni 
čas. "Predvidoma bo vpisoval do 1000 ko-
ličnikov oziroma približno 750 pacientov," 
je napovedal Branko Košir, ki predvideva, 
da bodo s tem omogočili novega osebnega 
zdravnika vsem, ki so bili prej vpisani pri 
sedaj že upokojenem zdravniku Gregorju 
Habjanu. "Avtomatskega prepisa ni, zato 
vabimo k vpisu vse, ki še niso izbrali nove-
ga osebnega zdravnika. Vpisati se je možno 
ob torkih od 19.00 do 19.30 ter ob četrtkih 
od 13.00 do 13.30 v Zdravstvenem domu 
Železniki. Občani morajo priti osebno in s 
seboj imeti zdravstveno kartico. Osebno ni 
treba priti le otrokom do 18. leta starosti," 
je še razložil Košir.

Paciente vpisuje  
zdravnik Opara
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Gorenjski turistični delavci so se oktobra srečali na tradici-
onalnem, že 49. srečanju, ki je tokrat potekalo v Begunjah. 
Udeleženci so si izmenjali izkušnje, se pogovorili o načrtih, 
nekateri pa so se razveselili tudi priznanj Turistične zveze Go-
renjske za uspešno delo in prispevek k razvoju turizma. Pri-
služili so si jih tudi v Selški dolini. Prejeli so jih Marija Plešec 
iz Turističnega društva (TD) Železniki, predsednik TD Davča 
Lojze Jelenc ter Kulturno in turistično društvo (KTD) Zali Log, 
poleg tega pa je vas Zali Log prejela priznanje v okviru akcije 
Turistične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gostoljubna.
Dveh priznanj so se torej razveselili na Zalem Logu. KTD je bil 
nagrajen ob desetletnici delovanja, vas Zali Log pa v kategoriji 
izletniških krajev. Domačini se trudijo za urejenost kraja in 
skrbijo, da vas upravičeno nosi ime Zali Log. V obrazložitvi 
so bili navedeni tudi lepa ocvetličenost gostilne in dve odprti 
informacijski točki v obliki kozolcev, kritih s skrilom. Ena je 
na parkirišču pri igrišču, druga pa pri cerkvi v Suši, kamor 
vodi priljubljena pohodniška pot. "Na obe priznanji smo zelo 
ponosni. Čeprav smo mlado društvo in deset let delovanja 
mogoče res ni veliko, smo se v vseh teh letih zelo trudili za 
večjo urejenost in prepoznavnost kraja ter da bi se obiskoval-
ci pri nas dobro počutili in da bi se z veseljem vračali," je po-
vedala predsednica KTD Zali Log Klavdija Škulj. Od začetka se 
trudijo popestriti dogajanje in opozarjati na posebnosti svoje 
vasi: strešno kritino skril, zaloško zelje in zdravilno vodo iz 
Suše. "Obe priznanji sta dokaz, da smo delali dobro in zelo 
lepa spodbuda za nadaljnje delo," je dodala. 

Priznanja so prejeli tudi nekateri dolgoletni člani turističnih 
društev, tudi že omenjena Marija Plešec in Lojze Jelenc. Mari-
ja Plešeč letos obeležuje visok življenjski jubilej, v TD Železniki 
pa je aktivna že dve desetletji. Vedno rada priskoči na pomoč. 
Poleg tega pogosto organizira raznovrstne izlete tako po Slove-
niji kot tudi v zamejstvu, pogosto pa v domače kraje pripelje 
tudi turiste od drugod. Lojze Jelenc je dolgoletni predsednik TD 
Davča in skrbi za ohranjanje tradicije predelave lanu. Dan teric 
v Davčo vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev. Jelenc skrbi 
tudi za turiste, ki prihajajo v Davčo in jim z veseljem razkaže 
največjo slovensko vas, je še navedeno v obrazložitvi.

Priznanja predanim turističnim delavcem
Na srečanju gorenjskih turističnih delavcev štiri priznanja v Selško dolino

Marija Plešec iz TD Železniki, Klavdija Škulj in Klara Lavtar  
s priznanjema za KTD Zali Log in njihovo vas ter Lojze Jelenc, 
predsednik TD Davča

BOŽO PREZELJ, TD DAVČA

V soboto, 19. oktobra, smo se člani Turi-
stičnega društva Davča odpravili na ek-
skurzijo v Idrijo in na Kras. Najprej smo 
se ustavili v Idriji, kjer smo si ogledali 
Vojni muzej Slavka Moravca in rudnik 
živega srebra ter se spustili v rudniške 
rove. Naše naslednje počivališče je bil 
Col, kjer smo se v gostilni Tratnik okrep-
čali z bogračem in pijačo. Pot smo na-
daljevali do Vipave. Videli smo različne 
mestne znamenitosti, med drugim tudi 
egipčanske sarkofage. V bližnjem Vrh-
polju smo si v tamkajšnji cerkvi ogleda-
li mozaik Marka Rupnika. Po slabi uri 
vožnje smo prispeli na Kras in si ogle-
dali jamo Vilenico. Nato smo se odpelja-
li v Šmarje pri Sežani in se ob večerji še 
malo poveselili, saj sta nas spremljala 
Gašper in Julij s svojima harmonikama.

Na ekskurzijo v Idrijo in na Kras

Ogledali smo si tudi mozaik Marka Rupnika v cerkvi v Vrhpolju.
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Tečaji, ki jih financira Občina Železniki       
GITA MIHOVEC

Ob tečajih, ki potekajo v okviru projek-
ta CMU, pa v Lokalnem učnem središču 
(LUS) Železniki potekajo tudi tečaji in 
delavnice, ki jih financira Občina Žele-
zniki.  V letošnjem letu smo  s pomočjo 
občine izvedli devet tečajev: španščine, 
angleščine, nemščine, šivanja, obliko-

vanja gline in zelišč domače lekarne. 
Trenutno poteka  še tečaj angleščine. 
Skupaj je programe v LUS Železniki v 
letošnjem letu obiskovalo več kot sto 
udeležencev.  Po zagotovilih bo občina v 
podobnem obsegu financirala tudi pro-
grame v naslednjem letu. 
Zato vabimo občane, da s svojimi pre-
dlogi sooblikujete program izobra-

ževanj v LUS Železniki. Svoje predlo-
ge in ostala vprašanja lahko pošljete  
na e-poštni naslov gita.mihovec@ 
lu-skofjaloka.si ali sporočite po telefo-
nu 04/506 13 20.
Izobraževalci Ljudske univerze Škofja 
Loka vam želimo mirne praznike, vse 
dobro ter radovedno v novem letu. Ra-
dovednost je lepa čednost!

LJ
U

D
SK

A
 U

N
IV

ER
ZA

 Š
KO

FJ
A

 L
O

KA
, P

O
D

LU
BN

IK
 1

 A
, Š

KO
FJ

A
 L

O
KA

ZA VSE GENERACIJE
»Vtisi so dobri, predavatelji so strokovni in se znajo prilagoditi po-
trebam tečajnikov. Odločil sem se za udeležbo zaradi dodatne že-
lje po znanju.« »Klima na tečaju je prijetna, koliko se naučiš, je pač 
odvisno od vloženega truda vsakega posameznika, za tečaj sem 
se odločila, ker se večkrat srečujem z rusko govorečimi strankami, 
že predhodno pa sem imela nekaj znanja cirilice.« »Pridobiti in ob-
noviti znanje na področju, ki nas zanima, druženje – izmenjava 
mnenj.« »Vse pohvale učiteljem in organizatorju.«

To je le nekaj vtisov udeležencev  izobraževanj v Železnikih, ki 
obiskujejo tečaje in delavnice v okviru projekta Center med
generacijskega učenja (CMU). Projekt  izvaja Ljudska univerza 
Škofja Loka v sodelovanju s partnerji: OŠ Ivana Tavčarja Gore
nja vas, Vrtec pri OŠ Žiri in Javni zavod Ratitovec, sofinancira
ta pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

regionalnega sklada. Zato so izobraževanja za udeležence 
brezplačna. 

Izmed programov v jesenskih mesecih se je že končala delav
nica Povezujemo s čopičem – likovno ustvarjanje z Majo Šubic. 
Delavnica je potekala v pravem medgeneracijskem vzdušju, 
saj je bil najmlajši udeleženec star pet let, najstarejši pa 69 let. 
Še vedno pa potekajo naslednji tečaji: Fotoutrinki generacij – 
fotografski tečaj s Katjo Jemec, nadaljevalni tečaj španskega 
jezika ter začetni tečaj ruskega jezika. 

Za ostala predlagana izobraževanja (glasbena delavnica Cajo
ni, Komunikacija in retorika, Excel, začetni računalniški tečaj, 
tečaj šivanja) še zbiramo prijave in jih bomo, v primeru zados
tnega števila prijavljenih, izvedli  po novem letu.  

Povezujemo s čopičem – medgeneracijsko likovno ustvarjanje z Majo Šubic
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KATARINA PRIMOŽIČ,  
ČLANICA UREDNIŠTVA ŽELEZNIH NITI

V letu okroglih obletnic – 50 let Muzeja 
in 40 let Muzejskega društva Železniki 
– so zaposleni v muzeju in člani dru-
štva pripravili več kot trideset različ-
nih dogodkov. Od arheoloških do kul-
turnih. Talili so rudo in kovali, osvetlili 
plavž, pripovedovali zgodbe, pripravili 
gledališko predstavo, kovali pesmi, že-
blje in fužinarski denar, postavili raz-

stave maket, slik in čipk … Vmes pa 
so v uredništvu Železnih niti celo leto 
prejemali in brali prispevke za novo, 
16. številko Zbornika Selške doline Že-
lezne niti.
"Pred seboj imate že 16. številko Zborni-
ka za Selško dolino Železne niti, ki jo od 
samega začetka ustvarjajo sami prosto-
voljci. Koliko strani naše zgodovine smo 
z zapisano besedo že iztrgali pozabi!" je v 
uvodniku zapisal Jure Rejec. 
V petek, 22. novembra, so člani mu-
zejskega društva zbornik predstavili 
javnosti in ga s kulturnim dogodkom 
pospremili v svet. Knjigo so prikazali 
kot zbirko muzejskih eksponatov: raz-
iskav, dejstev, dokumentov, zgodb, in-
tervjujev, spominov, fotografij itd., saj 
vsak prispevek na svoj način odkriva in 
dopolnjuje sliko ene izmed obstoječih 
muzejskih zbirk. Nekatere članke pa so 
umestili v galerijo in nove – domišljij-
ske, a nujno potrebne prostore.
Od zbirke do zbirke Muzeja Železniki 
sta obiskovalce vodili Andreja Kenda in 
Katarina Primožič. Predstavili sta vseh 
33 avtorjev in besedil, objavljenih na 398 
straneh novega zbornika. "Ustavili" so 
se skoraj povsod, tudi na stopniščih. Z 
Alešem Primožičem pa so v novih, na-
mišljenih prostorih prikazali pogovorni 
večer o dr. Antonu Dermoti. Večer so z 
zbirko ljudskih pesmi obogatili Rožan-

čevi fantjiči – Boris Kurent, Janez Mra-
mor in Rado Turk, instrumentalisti ve-
teranske folklorne skupine Tine Rožanc.
Vse zbrane je pozdravil tudi Rudi Rejc, 
predsednik Muzejskega društva Žele-
zniki in urednik zbornika. Avtorjem 
prispevkov se je zahvalil za opravlje-
no delo, bralce pa povabil, naj domačo 
knjižnico obogatijo tudi s 16. številko 
knjige o naši dolini.
"Da bo delo treh generacij muzealcev v 
Železnikih živelo tudi naprej, pa je od-
visno tudi od vas, dragi bralci in obi-
skovalci. Vse naše delo ni samo sebi 
namen. Z njim ohranjamo našo zavest, 
našo dediščino, našo zgodovino. Tudi 
mi s tem ne mislimo nase in na dru-
štvo, pač pa na vse nas, na krajane in 
občane. S tem, da obiščete Muzej, da 
berete Železne niti, se udeležujete naših 
prireditev in razstav, s tem podpirate 
naše delo in nam dokazujete, da tudi 
vam ni vseeno za 'naš' muzej," Jure Re-
jec zaključuje uvodnik.
Spoštovani bralci, naj vam tudi šestnaj-
sta številka zbornika razširi pogled in 
védenje o dolini ter njenih prebivalcih! 
Se vidimo prihodnje leto!
Prodajna mesta: Muzej Železniki, Knji-
žnica Ivana Tavčarja – izposojevališče 
Železniki, poslovalnica TD Železniki, Tr-
govina Škulj na Zalem Logu in Brunari-
ca v Dražgošah.

Izšle že šestnajste Železne niti
Železne niti že šestnajstič širijo pogled in védenje o Selški dolini. 

Skupinska fotografija piscev, fotografov in nastopajočih na predstavitvi Železnih niti / Foto: Simon Benedičič

Naslovnica novega zbornika
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KATJA MOHORIČ BONČA, MUZEJ ŽELEZNIKI

IME PREDMETA: 

Diploma častnega meščana, inv. št. ŽE 963

OPIS PREDMETA

1. material in tehnika: papir, v okvirju
2. mere: 39 cm x 51 cm
3. leto prihoda v muzej: 1978
Dne 29. novembra 2019 je minilo 130 let od rojstva prof. dr. 
Franceta Koblarja – literarnega zgodovinarja, gledališkega in 
literarnega kritika, urednika, prevajalca, režiserja. Za svoje 
delo je prejel številna priznanja: diplomo častnega članstva 
Prosvetnega društva Železniki (1923), diplomo rednega član-
stva SAZU (1964), diplomo častnega člana Slavističnega društva 
(1967), Prešernovi nagradi – na področju gledališke kulture, li-
terarne zgodovine in kritike (1951) in za življenjsko delo na po-
dročju literarne umetnosti (1969) ter Kidričevo nagrado (1975).
Na predlog Delavskega prosvetnega društva Svoboda Žele-
zniki in prosvetnih delavcev Osnovne šole Železniki je Svet 
krajevne skupnosti Železniki novembra 1969 sprejel sklep, da 
se prof. dr. Franceta Koblarja ob njegovi 80-letnici izvoli za 
častnega meščana Železnikov. Diplomo, ki jo je izdelal aka-

demski slikar Ive Šubic, so mu izročili na obisku v Železnikih 
27. novembra 1969, pred natanko petdesetimi leti. Tisti dan 
se je dr. France Koblar v Železnikih zadržal dlje časa. Obiskal 
je podjetja v Železnikih, sprejem s podelitvijo diplome pa je 
potekal v prostorih osnovne šole, v starem šolskem poslopju, 
ki danes ne stoji več.
V Muzeju Železniki poleg teh priznanj in nagrad hranimo in 
predstavljamo še druge predmete iz njegovega bogatega po-
klicnega življenja.

Zgodbe muzejskih predmetov:  
Diploma častnega meščana

Diploma častnega meščana / Foto: Katja Mohorič Bonča

ANA ŠUBIC

Pihalni orkester Alples Železniki vabi na tradicionalni božično-no-
voletni koncert, ki bo tudi letos 26. decembra ob 17. uri v Špor-
tni dvorani Železniki. Tokrat so ga naslovili Slavnostni koncert ob 
40-letnici. "Letos smo v goste povabili Tilna Artača, violončelista, 
imitatorja in voditelja. Skupaj bomo izvedli štiri skladbe; dve bo-
sta iz oddaje Znan obraz ima svoj glas, pri dveh pa nas bo spre-
mljal na violončelu. Vmes bo nastopil tudi samostojno, bo pa tudi 
povezovalec programa. Tako kot zadnja leta smo pripravili razno-
lik program, da bo zadostil čim več okusom. Nekaj bo zabavne 
glasbe, glasbe iz muzikala in seveda nekaj slovenske narodno-
-zabavne glasbe. Na koncertu bomo po vsej verjetnosti podelili 
tudi Gallusove značke za prostovoljno udejstvovanje v instrumen-
talnih zasedbah, ki jih podeljuje JSKD," je napovedal predsednik 
orkestra Matic Prevc in dodal, da bodo s koncertom tudi sklenili 
jubilejno leto. Glavno praznovanje ob štiridesetletnici so sicer 
imeli konec junija, ko so nastopili na občinski proslavi in nato še 
v okviru Čipkarskih dnevov, ko so v Železnikih gostili še pobrateni 
orkester Limena glazba Lepoglava ter godbi iz Gorij in Kranja. "V 
novem letu bomo verjetno ponovno nastopili v šoli, organizirati 
želimo enodnevni izlet za mlade godbenike, ki so se nam pridru-
žili v zadnjih treh letih, organizirati nameravamo tudi godbeni pi-
knik ..." je napovedal Prevc.

Godbeniki bodo jubilejno leto  
sklenili s koncertom

PREDPRODAJA VSTOPNIC:
pri članih orkestra
Bazen Železniki
Brunarica Dražgoše
Trgovine Loške zadruge na 
Češnjici, Trati in Gorenji vasi
in dve uri pred koncertom

PIHALNI ORKESTER     ALPLES ŽELEZNIKI

SLAVNOSTNI KONCERT 

OB 40-LETNICI

 ŠPORTNA DVORANA ŽELEZNIKI

26.12.2019 OB 17.00
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ANA ŠUBIC

Do obiska šestnajstčlanske delegacije profesorjev in doktorskih 
študentov s tujih univerz (Avstrija, Italija, Nemčija in ZDA) je prišlo 
na pobudo dr. Mihe Marklja iz Železnikov, mladega raziskovalca 
na Univerzi na Primorskem. Med raziskovanjem naseljevanja Ti-
rolcev pod vrhove Ratitovca se je že pred časom v Leipzigu srečal 
z znanstveno sodelavko Nemškega kulturnega foruma v Berlinu 
Ariano Afsari, ki jo je omenjena tematika tako pritegnila, da so 
Sorico umestili v tridnevno gostovanje v Sloveniji, v okviru kate-
rega so profesorji in študenti obiskali še Maribor, Celje in Kočevje. 
Gostje so bili nad Sorico in njeno zgodovino navdušeni. Ogle-
dali so si cerkev, pokopališče, Groharjevo hišo in prisluhnili 
Markljevemu predavanju o kolonizaciji zgornjega dela Selške 
doline. Kot je povedal Markelj, je pri organizaciji obiska po-
magal tudi domačin Boris Jensterle, predsednica turističnega 
društva Polona Golija pa je gostom predstavila današnje ži-
vljenje v Sorici in poudarila, da so krajani na svojo zgodovino 

zelo ponosni. "Goste so predvsem zanimali ostanki zgodovine, 
starih običajev, ki se vežejo na avstrijsko-nemški prostor: ar-
hitektura, ledinska in hišna imena ..., vsi pa smo se strinja-
li, da med najbolj reprezentativne ostanke spada edinstveno 
narečje oz. govor, ki se je tod razvil in ohranjal več kot 700 let, 
a je na žalost že skoraj utonil v pozabo. Govorijo ga le še redki 
in ne smemo dovoliti, da povsem izgine," je poudaril Markelj.
Soriški dialekt se je v največji meri navezoval na območje 
zgornjega dela Pustriške doline, od koder so se prebivalci v 
13. stoletju začeli naseljevati pod vrhove Ratitovca. "Sprva so 
imeli govorico Pustriške doline. Na podlagi tega se vidi, da 
so imeli zelo tesne stike z Innichenom, zato so se potomci 
naseljencev ob obiskih Južne Tirolske lahko sporazumevali v 
istem jeziku. To se je potem tekom stoletij začelo spreminjati, 
čeprav so raziskave pokazale, da je bilo do leta 1920 zunanjih 
vplivov zelo malo. Šlo je za gorsko območje, nekakšen otok 
znotraj širšega teritorija, zato se je dialekt tod z malo zuna-
njimi vplivi tudi ohranjal toliko časa," je pojasnil Markelj. 

V SLOVARJU VEČ KOT TISOČ BESED

Markelj je posebej opozoril na analize soriškega dialekta, ki sta 
jih v 20. letih 20. stoletja opravila jezikoslovca z Univerze v Ce-
lovcu Eberhard Kranzmayer in Primus Lessiak. Napravila sta 
slovar, ki predstavlja najbolj natančen popis in pregled sori-
škega narečja. "Iz drugih virov sem ugotovil, da sta pred letom 
1920 poleti redno skupaj s študenti prihajala na to območje ter 
spraševala in opazovala domačine med interakcijo. Na pod-
lagi zapiskov je nastal slovar soriškega in rutarskega narečja, 
ki sta ga po njuni smrti, leta 1983, uredila in izdala študenta 
Maria Hornung in Alfred Ogris. Profesorja sta ugotovila, da je 
stara govorica v podratitovških vaseh v 20. letih 20. stoletja še 
ohranjena. Kar 85 odstotkov vseh besed, ki so jih tedaj upora-
bljali, se lahko jezikovno sledi v zgornjem delu Pustriške doli-
ne, od sedem do osem odstotkov je bilo staroslovenskih besed, 
približno štiri odstotke pa je bilo besed, ki jih lahko pripišemo 
stari nemščini (bavarščini). Pustriško dolino so namreč v 8. 
stoletju delno poselili Bavarci," je pojasnil Markelj in dodal, da 

Navdušeni nad soriškim dialektom
Sorico je konec oktobra obiskala skupina tujih profesorjev in študentov, ki so bili 
še posebej navdušeni nad dejstvom, da je v podratitovških vaseh nekoč obstajalo 
edinstveno narečje, ki pa je že skoraj povsem izginilo.

Dr. Miha Markelj in predsednica Turističnega društva Sorica Polona Golija v družbi tujih profesorjev in doktorskih študentov

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
POGREBNIH STORITEV

Navček, d.o.o., Visoko 140, 4212 Visoko

24 ur na dan
041 628 940



je bil soriški dialekt pred stotimi leti naj-
bolj izrazit v Spodnjih Danjah. V slovarju 
je zajetih več kot 1100 besed. Ohranjenih 
je sicer samo 150 slovarjev, eden od njih 
je tudi v lasti Marklja.

AMERIŠKI LINGVIST SE BO VRNIL

Vsi udeleženci so se po besedah Marklja 
strinjali, da bi bila izjemna škoda, da se 
soriškemu narečju ne bi namenila večja 
pozornost z možnostjo vsaj delne ohra-
nitve. "Ni veliko predelov v Sloveniji ali v 
svetu, ki bi se lahko pohvalili, da so skozi 
zgodovino razvili poseben dialekt, ki so ga 
ljudje govorili samo med sabo. Zato je zelo 
pomembno, da ta del kulturne dediščine 
ne izgine v anale zgodovine. S tem na-
menom je željo za pomoč izrazil tudi per-
spektivni raziskovalec lingvist Andrew 
Hoffman Douglas s Penn State University 
v ZDA, ki je pripravljen sodelovati pri ana-
lizi dialekta oziroma njegovih ostankov, 
ki so se na tem območju še ohranili. Za-
nima ga posebna sintaksa znotraj govori-
ce, na podlagi katere se meri ohranjanje 
dialekta," je povedal Markelj, ki se z ame-
riškim kolegom že dogovarja o njegovi 
vrnitvi v Sorico, kjer bo opravil raziskavo.
Mladi raziskovalec iz Železnikov si želi, 
da ta del prehitro izginjajoče kulturne 

dediščine ne bi utonil v pozabo. V sobo-
to, 14. decembra, se znova odpravlja na 
obisk v Innichen, kjer bo skušal navezati 
tudi kakšen nov stik, ki bo prišel prav pri 
raziskovanju soriškega narečja.
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ANA ŠUBIC

V soboto, 14. decembra, bodo predstavniki 
občine Železniki znova obiskali Innichen. 
Obisk pripravljata člana županove komisi-
je za mednarodno sodelovanje Andreja R. 
Megušar in Miha Markelj. Na Tirolsko se 
odpravljajo predstavniki društev in obči-
ne, med katerimi bo tudi podžupan Matej 
Šubic, ter učenke in učenci Glasbene šole 
Škofja Loka z mentorji. Večji del programa 
bodo pripravili učenci iz Selške doline, je 
napovedala Megušarjeva. Pozno popoldne 
bodo v nekdanji samostanski cerkvi v In-
nichenu imeli Adventvni koncert. Koncert 
bo po mnenju Megušarjeve velika prilo-
žnost za njihove glasbenike, saj je uvrščen 
v najboljši termin decembrskih dogodkov. 
Glavni solisti bodo Marko Kejžar (kitara) ter 
Maja Tarfila (kitara) in Zala Habjan (flavta), 
nastopili bodo tudi kitarski in harmonikar-
ski orkester ter učenci solo petja. "Lahko 
smo počaščeni, da bomo ob 1250-letnici In-
nichena sodelovali v njihovem celoletnem 
kulturnem programu," je še dodala Andreja 
R. Megušar. 

V Innichenu bodo imeli 
adventvni koncert

Slovar soriškega in rutarskega narečja, ki sta 
ga pred stotimi leti pripravila jezikoslovca z 
Univerze v Celovcu Eberhard Kranzmayer 
in Primus Lessiak. Slovar je izšel po njuni 
smrti, leta 1983. 
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MARIJA GASSER

V Sorici je bila 20. oktobra spominska sveta maša za umorjena 
duhovnika Filipa Terčelja in Franca Krašno ter za vse mučence 
izpod Ratitovca. Letos mineva četrto leto od postavitve in bla-
goslovitve spominske plošče žrtvam komunističnega vojnega 
in povojnega nasilja na Soriškem. Slovesno sveto mašo je vodil 
domači župnik Mirko Turk. Poudaril je, da je sveta maša na-
menjena za vse, tudi za tiste, ki niso vpisani na njej, in tudi za 
storilce teh dejanj. Slovesnost je obogatil domači pevski zbor ob 
spremljavi organista prof. Toneta Potočnika. 
Ljudje so premagali strah in povedali še za deset žrtev, ki bi 
morale biti zapisane na tej spominski plošči. Strah, ki rodi 
strah, da te bo strah in katerega produkt je apatija naroda, 
do vsega in do polpretekle zgodovine. Med njimi je tudi du-
hovnik Franc Frölich, Gosarjev iz Sorice. Spominska plošča 
žrtvam vrača njihovo dostojanstvo in za vedno ostaja trden 
spomin in opomin, da so bili ti ljudje nekoč del tega okolja in 

bodo za vedno v spominu na tem posvečenem kraju, ne glede 
na to, kje so strohnela njihova telesa. 
Pomembno je, da govorimo o tem, in to na glas. Pa ne zato, 
ker bi komu želeli kaj slabega, ampak zato, ker smo kot prebi-
valci države Slovenije enakopravni, imamo pravico do svoje-
ga spomina, še toliko bolj, ker smo morali dolga leta molčati. 
To je naša pravica, zagotovljena po ustavi in nam je ne more 
nihče vzeti. Potrebni so majhni koraki, zaupanje in vztraj-
nost, da se ne ustavimo. S tem delamo tudi korake k resnici, 
do večjega razumevanja in sprave. Spomin je človekov večni 
spremljevalec in zgodovina je svetišče, zaledje spomina. To je 
naš moralni dolg, spoštovanje do ljudi, ki so bili več desetletij, 
razen od najbližjih, pozabljeni. Narod, ki pozablja svojo prete-
klost, težko oblikuje sedanjost, še težje prihodnost.

Spominska sveta  
maša v Sorici
Spominska sveta maša za umorjena 
duhovnika Filipa Terčelja in Franca 
Krašno ter za vse mučence izpod Ratitovca

Slovesno sveto mašo je vodil domači župnik Mirko Turk.

Vsem podpornikom in krajanom se zahvaljujemo  
za prispevke ter za prostovoljno delo in trud, ki ga 
vlagate v delo turističnega društva in vsakoletno 

organizacijo prireditve Dan teric.

Vsem občankam in občanom želimo  
lepe praznike, v novem letu pa veliko zdravja,  

sreče in skupnih uspehov.
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Božo Prezelj s.p. 

Podporezen 6,4228 Železniki 

Tel:04 519 90 90 

Gsm:041 697 465 

E: info@mizarstvo-bozo.si 

S: www.mizarstvo-bozo.si 

E:bozo.prezelj@siol.net 

Besedilo: 

-sušenje,žaganje in skobljanje lesa 

-izdelava klasiènega,lam in lamelnega parketa 

-izdelava opaža,brun in ladijskega poda 

-izdelava lesno strugarskih izdelkov 

-izdelava balkonskih ograj 

-izdelava okroglic za oblaganje sten 

-zimsko vzdrževanje cest 

-posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

-trgovina z drvmi in drugimi trdimi gorivi 

-seènja in storitve za gozdarstvo 

-cestni tovorni promet 

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

in zdravo novo leto.

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

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

www.mizarstvo-bozo.si

POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI  
BARV ZA LES PROIZVAJALCA

IMPREGNACIJE ZA LESENE KONSTRUKCIJE
UNIVERZALNE IN DEBELOSLOJNE LAZURE ZA LES

POKLIČITE NA TEL. 041 697 465
IN SE PREPRIČAJTE
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ALENKA BRUN

December so v Železnikih ponovno pozdravili z že kar 25. An-
drejevim sejmom, ki ga je gostil trg pred cerkvijo sv. Antona. 
Kljub nič kaj topli soboti so bili stojničarji dobre volje. Na enih 
stojnicah so se čez dan ekipe menjale, izdelki v ponudbi pa 
so ostajali isti. Andrejev sejem obiskovalcem vedno ponuja 
priložnost prazničnih nakupov, saj je mesec december mesec 

obdarovanj. Na stojnicah so tako ponujali vse od medenja-
kov, klekljanega nakita in čipke, sirov, vina, medu in suhe 
robe do naravne kozmetike, narejene iz samo najboljših in v 
večini gozdnih sestavin. Na stojnici Muzejskega društva Že-
lezniki so predstavljali 16. številko zbornika Selške doline Že-
lezne niti, šolarji so na svoji stojnici pekli palačinke, sladkali 
ste se lahko tudi pri skavtih – z mufini, vaflji, posebnimi lizi-
kami, panakoto. Seveda brez adventnih venčkov ni šlo, otroci 
pa so se z največjim veseljem preizkusili na mobilni skakal-
nici Mini Planica. Za živo glasbeno spremljavo so na sejmu 
poskrbeli domači godci, lačen in žejen ni bil nihče. 

Andrejev sejem

Na stojnici prav nič "zmrznjenih" skavtinj Lucije Tolar ter Agate in Lore 
Štravs ste se lahko posladkali.

Irena Čufar (desno) v ženski družbi in družbi svojega klekljanega 
nakita, ki je pritegnil pozornost marsikatere obiskovalke sejma

ANA ŠUBIC, FOTO: ARHIV OBČINE

Na hodniku Občine Železniki že dvajset let potekajo različne 
razstave. Prvo so postavili 11. novembra 1999, ko so bile na 
ogled nagrajene slike učencev OŠ Železniki, se spominja žu-
panova tajnica Lilijana Tolar, ki koordinira razstave. V tem 
času se jih je zvrstilo že sto, na njih pa so se predstavljali 
tako najmlajši ustvarjalci kot tudi profesionalni umetniki iz 
Selške doline in širše. Lilijana pravi, da je vsaka razstava po-
sebna in se je veseli, kar velja tudi za stoto. Nova razstava 
prikazuje dvajset fotografij, ki jih je domačin Jože Kamenšek 
posnel v bližnjih in bolj oddaljenih deželah, kamor so ga vo-
dili zlasti podvigi, povezani s turno smuko in gorskim kole-
sarjenjem. Gre za njegovo prvo javno razstavo, je pa pred tem 
že razstavljal v Domelovih prostorih na Otokih in na Trati.
Razstavljene fotografije, ki bodo na ogled do sredine februarja, 
avtorju vzbujajo lepe spomine, saj so bile, kot pravi, posnete v 
lepih krajih. Nastale so v zadnjih dveh letih; v Južni Ameriki 
(Peru, Bolivija, Čile), nekaj na Islandiji, najljubše pa so mu tiste 
iz Slovenije. "Svet je lep, doma je še lepše," pravi Jože Kamenšek 
in dodaja, da v objektiv lovi motive, ki se mu zdijo posebni. 
"Lahko je to pogled na gore, lepa roža, nekaj nenavadnega na 
nebu. Fotografiram, kar se mi zdi lepo. Če gre ob tem še za neki 
podvig, pa toliko bolje."

Adrenalin ima zelo rad, zato nas zanima, kateri je bil njegov 
najbolj nenavaden podvig. "V zadnjem času zagotovo vzpon na 
dimnik Termoelektrarne Trbovlje. Hvala Bojanu Pintarju, da me 
je vzel zraven," je odvrnil. "Imam pa težavo, ker ima dan samo 24 
ur. Rad bi preizkusil še mnogo dejavnosti." Po službi, zaposlen je 
kot strojnik, svoj čas poleg turnega smučanja in gorskega kole-
sarjenja posveča še PGD Železniki, kjer je tudi poveljnik, plavanju 
in po novem lokostrelstvu, saj se je pridružil društvu Eisnern.

Fotografije, ki vzbujajo lepe spomine
Prenovljeni hodnik Občine Železniki gosti že stoto razstavo. S svojimi fotografijami  
se predstavlja Jože Kamenšek.

Fotografije Jožeta Kamenška bodo na ogled do sredine februarja.
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ANA ŠUBIC

Terenska ekipa oddaje Dobro jutro na čelu z Moniko Tavčar 
in Marijo Merljak je prvi petek v decembru gostovala v občini 
Železniki. Televizijski gledalci so tako spoznali njeno bogato 
zgodovino, etnološke značilnosti, kulturo, kulinariko, narav-
ne danosti pa tudi današnje življenje ... Pestrost Selške doline 
so predstavljala številna društva in posamezniki.
Na lokaciji nad Dašnico, od koder se je odpiral pogled na Se-
lško dolino, sta muzejska kustosinja Katja Mohorič Bonča in 
Nataša Habjan iz TIC-a Železniki spregovorili o zgodovini s 
poudarkom na železarski in klekljarski tradiciji ter kulturnih 
in naravnih znamenitostih, ki jih je vredno obiskati, vodja 
kvarteta Obzorje Janez Triler pa se je dotaknil bogate tradicije 
petja, ki je nekoč predstavljalo sprostitev po napornem delu. 
Na trgu pred plavžem so predstavili lik nekdanjega nočnega 
čuvaja, v katerega se je vživel Franc Tušek, gostilničar z Zale-
ga Loga Gregor Žbontar pa je pripravil zeljno potico. 
Dogajanje se je nato preselilo na osrednje prizorišče, na trg 
pred cerkvijo sv. Antona. Kulturno in turistično društvo Zali 
Log je predstavilo zaloško zelje in tudi Praznik zelja. Marija 
Merljak, ki velja tudi za prehransko strokovnjakinjo, je ob tem 
navedla številne koristi uživanja zelja, ustavila pa se je tudi ob 
stojnici kmetije Pr' Jurk iz Kališ in posebej omenila terjak iz 

bezgovih jagod, ki je zelo učinkovit ob prehladih. Članice dru-
štva podeželskih žena so med domačimi dobrotami posebej 
omenile t. i. hrušogorsko zaseko, Mirko Berce iz Lajš je pripra-
vil domače koline z zeljem in repo, Alenka Lotrič, Breda Tolar 
in Cirila Šmid pa so predstavile dražgoške kruhke. Lotričeva 
je poudarila, da svoje znanje prenašajo tudi na otroke in da v 
času decembrskih praznikov po številnih hišah v Dražgošah 
zadiši po dražgoškem kruhku. Gledalci so izvedeli še, da imajo 
na Selškem kar 110-letno tradicijo organiziranega čebelarstva, 
ki jo sedaj nadaljujeta dve društvi. Veliko pozornosti posvečajo 
tudi ohranjanju tradicije klekljanja, ki se ga v Čipkarski šoli 
Železniki uči več kot 130 učenk in učencev. Nekateri so svoje 
znanje pokazali pred kamero, klekljale pa so tudi članice tu-
rističnega društva. Omenili so vsakoletne Čipkarske dneve v 
Železnikih, TD Davča pa je prikazal trenje lanu in povabil na 
Dan teric. Predstavili so se tudi KUD France Koblar, upokojen-
sko društvo z zborom in ročnimi deli, harmonikarski orke-
ster, selški rogisti, zbor Antonovega vrtca, plesna skupina OŠ 
Železniki, otroška folklorna skupina iz Selc ... 
Ob koncu javljanja iz Železnikov se je župan Anton Luznar po-
sebej zahvalil množici nastopajočih, ki so v mrzlem, a lepem 
jutru prišli predstavljat zanimivosti njihovih krajev. Prav 
tako je pohvalil vse občane, ki se trudijo, da je življenje v teh 
krajih lepo oziroma vedno lepše.

V Selški dolini je lepo
Železniki so se imeli priložnost predstaviti v jutranjem programu nacionalne televizije. 

Marija Merljak in Tatjana Lavtar predstavljata zaloško zelje.

Učenke Čipkarske šole Železniki Otroška folklorna skupina iz Selc

Za kolovratom Minka Peternelj iz TD Davča, v ozadju Kvartet Obzorje



Zadnji razvojni program Občine Žele-
zniki je bil sprejet v letu 2009. V letoš
njem letu smo pristopili k izdelavi no-
vega programa, ki bo začrtal prioritete 
razvoja in delovanja Občine Železniki za 
naslednjih sedem let. Določene naloge 
občinam nalaga že zakonodaja, nekaj 
prioritet pa si lahko izberemo sami. 
Prav pri oblikovanju teh prioritet želimo 
prisluhniti tudi vašemu mnenju, ki ga 

želimo prejeti preko tega vprašalnika.
Vabimo vas, da izpolnite priloženi vpra-
šalnik ter s svojim mnenjem in ideja-
mi prispevate k uspešnejšemu razvoju 
naših krajev. Izpolnjevanje vprašalnika 
vam bo vzelo 15–20 minut časa. 
Vprašalnik lahko izpolnite kot spletni 
vprašalnik ali v tiskani obliki.
Spletni vprašalnik se nahaja na spletni 
strani Občine Železniki www.zelezniki.

si, če pa boste vprašalnik izpolnili v ti-
skani obliki, ga pošljite na naslov: Obči-
na Železniki, Češnjica 48, 4228 Železni-
ki ali oddajte v nabiralnik občine pred 
vhodom v stavbo občine, lahko pa ga 
oddate tudi v sprejemni pisarni občine. 
Izpolnjene vprašalnike pričakujemo do 
vključno 10. 1. 2020.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
Anton Luznar, župan

1. Splošna raven zadovoljstva
Kako ste zadovoljni s svojo občino kot krajem za prebivanje?
Prosimo, da podate splošno oceno zadovoljstva od 1 (zelo nezadovoljen) do 4 (zelo zadovoljen).

 Zelo nezadovoljen Nezadovoljen  Zadovoljen  Zelo zadovoljen

Ocena           

2. Kakovost in dostopnost storitev oz. objektov

 Zelo nezadovoljen Nezadovoljen Zadovoljen Zelo zadovoljen

Oskrba z vodo             

Ravnanje z odpadki            

Oskrba z lokalno hrano           

Trgovine z osnovnimi živili           

Pošte           

Banke            

Bankomati            

Občinska uprava            

Javni zavod Ratitovec            

Medobčinski inšpektorat in redarstvo           

Policijska dejavnost            

Gasilska služba           

Splošni zdravniki            

Pomoč na domu starejšim            

Pomoč socialno šibkejšim            

Neprofitna stanovanja            

Plavalni bazen Železniki            

Športna dvorana Železniki            

Športni park Rovn             

Športni park Dašnica           

Otroška igrišča            

Knjižnica            

Kulturni dom Železniki            

Kakšna naj bo naša občina leta 2026?
Vabimo vas k soustvarjanju vizije prihodnosti Občine Železniki.



Muzej Železniki           

Vrtci           

Osnovna šola            

Izobraževanje odraslih            

Lokalne ceste in javne poti           

Zimsko vzdrževanje (pluženje, posipanje)            

Parkirne površine           

Kolesarske poti            

Sprehajalne poti           

Internetna povezava           

Gostinska ponudba            

Turistične namestitve            

Pokopališča            

3. Kateri prevladujoči tip občine naj razvijamo?

 Občina s poudarkom na razvoju turizma

 Občina s poudarkom na razvoju družbenih aktivnosti (šport, kultura, mladinske dejavnosti, šolstvo)

 Občina s poudarkom na razvoju podeželja

 Občina s poudarkom na razvoju gospodarstva

4. Pomembnost projektov

Prosimo, da ocenite pomen izvedbe naslednjih projektov za razvoj občine Železniki do leta 2026.

 Ni pomembno Manj pomembno Pomembno Zelo pomembno

Poplavna varnost             

Obvoznica Železniki            

Dom starostnikov            

Varna kolesarska povezava            

Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti           

Krožišče na Češnjici            

Izgradnja/razširitev obrtno-poslovne cone           

Izgradnja tržnice           

Obnova Krekovega doma v Selcih           

Ureditev zunanjih kopališč na Sori            

Dozidava športne dvorane s kegljiščem           

Fekalna kanalizacija           

Meteorna kanalizacija            

Ureditev panoramskih poti             

Razvoj turističnih kmetij             

Razširitev Osnovne šole Železniki           

Ureditev vaških jeder           

Gradnja/nakup neprofitnih stanovanj            

Ureditev muzejskega dvorišča            



Prestavitev bencinskega servisa 
z izgradnjo avtopralnice             

Parkirišča Na Kresu             

Zmanjšanje prisotnosti droge v občini             

Prostofer (prevoz na klic, ki ga za potrebe  
prevoza starejših in otrok izvajajo prostovoljci)           

Postavitev fotovoltaičnih elektrarn na objektih  
v lasti občine za potrebe samooskrbe           

Optimizacija daljinskega ogrevanja              

Ureditev postajališč za avtodome           

Vzpostavitev pogojev za izgradnjo  
nastanitvenih objektov           

Drugo (maks. 50 znakov):
 

5. Kaj bi bilo treba spremeniti v kraju, kjer živite? 
(Omejitev znakov: maks. 50)

6. Prireditve 
Ali menite, da je v občini dovolj:  

 Premalo Ravno prav Preveč 

kulturnih prireditev?           

športnih prireditev?           

turističnih prireditev?               

7. Lokalna oskrba 
Kje pretežno kupujete osnovna živila?

 Pridelujem sam/a

 Pri okoliških kmetih (lokalna oskrba)

 Na sobotni tržnici

 V trgovinah znotraj občine

 V trgovina zunaj občine

 Preko spleta

8. Podjetništvo 
Ali nameravate v prihodnjih letih v občini Železniki odpreti podjetje ali razširiti svojo obstoječo dejavnost?

 Da, odprl/a bom novo podjetje.

 Da, razširil/a bom obstoječo dejavnost.

 Da, razmišljam o novem podjetju.

 Da, razmišljam o širitvi dejavnosti.

 Ne



9. Odnos do turizma 
Kakšen je vaš odnos do turizma v občini Železniki?

 Turizem je neizkoriščena priložnost za razvoj občine.

 Turističnih ponudnikov je dovolj, treba je dvigniti raven kakovosti.

 Turizem ni pomembna in prednostna dejavnost občine.

10. Druge ideje in predlogi, pomembni za razvoj občine: 
(Omejitev znakov: maks. 500)

11. Vaši podatki

Spol  

 Ženska

 Moški

Starost 

 Do 25 let

 25–45 let

 46–65 let 

 Nad 65 let

Status 
 Zaposlen/a

 Samozaposlen/a oz. podjetnik/ca

 Kmet/ica

 Študent/ka

 Brezposeln/a

 Upokojenec/ka

 Drugo: 

Navedite kraj, kjer prebivate:  

 
Odgovorili ste na vsa vprašanja v tem vprašalniku. Hvala za sodelovanje. 
Rezultati vprašalnika bodo objavljeni na spletni strani občine in v Ratitovških obzorjih.



MEBOR d.o.o., Češnjica 48 B, 4228 Železniki, Slovenija / T: 04 510 32 00 / E: mebor@mebor.eu

MEBOR načrtuje, razvija in izdeluje 
stroje za razrez lesa že od leta 1982. 
Zagotavlja celovite rešitve za žagalne 
obrate - vse potrebne stroje za primarni 
razrez lesa, združene v žagalne linije, 
ki so popolnoma prilagojene potrebam 
posamezne stranke.
Mebor je eno najhitreje rastočih podjetij 
v Sloveniji. V svetovnem merilu spada 
med podjetja z najbolj intenzivno 
stopnjo inovacije in nenehno predstavlja 
nove izdelke na področju žagarstva.

CELOVITE REŠITVE ZA RAZREZ LESA www.mebor.eu

Vesele praznike 
in uspešno 2020 
vam želi 

ekipa podjetja MEBOR!
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JAVNI ZAVOD RATITOVEC

S pomočjo domačih društev je Javnemu zavodu Ratitovec 
(JZR) v tem času uspelo izpeljati tekmovanja v kar 31 špor-
tnih disciplinah. Udeleženci so se zavzeto borili, tekmovali 
in zbirali točke v različnih disciplinah. Posameznik je moral 
sodelovati v vsaj treh disciplinah, da se je lahko potegoval za 
najboljšega udeleženca letošnjih iger, tako se je na lestvico 
uvrstilo 22 tekmovalcev.
Tekmovanje na letošnjih igrah je bilo res napeto, saj je zma-
govalec Miran Šturm sodeloval kar v 16 disciplinah in skupno 
dosegel 755 točk. Drugi je bil Boris Kejžar s 698 točkami in 
tretji Jože Reya, ki je dosegel 567 točk. Med kraji pa so več kot 

prepričljivo zmagali tekmovalci, ki so doma v centru Železni-
kov in so skupno zbrali 2447 točk. Je pa zanimiva lestvica toč-
kovanja krajev, kjer zasledimo tudi tekmovalce iz Ljubljane, 
Štajerske, Prekmurja, Dolenjske, Primorske, Zasavja, Zgornje 
Gorenjske.

Zaključile so se  
8. Igre JZR
Od konca avgusta do sredine novembra  
so potekale 8. Igre JZR.

Najboljši na 8. igrah JZR (od leve): drugouvrščeni Boris Kejžar, 
zmagovalec Miran Šturm, tretje- in četrtouvrščeni Jože Reya in Andrej 
Mohorič ter direktor JZR Gregor Habjan

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Konec novembra je po dobrem mesecu plavalni bazen zopet 
odprt za vse obiskovalce in deluje po ustaljenem urniku. Od-
prt je sicer samo plavalni del bazena, savne so namreč še v 
obnovi. Med prenovo so podrli stare savne, tuše in sanitarije. 
Na mestu starih savn so postavili nove sanitarije in tuše. S to 
postavitvijo je bil izpolnjen tudi pogoj, da se bazenski del lahko 
odpre in s tem omogoči izvajanje športne dejavnosti osnovni 
šoli, plavalnemu klubu, da lahko ponovno izvaja treninge, in 
ne nazadnje posameznim obiskovalcem, ki radi zaplavajo.
V delu, kjer so bile sanitarije in tuši ter prostor, ki je bil včasih 
namenjen reševalcem, se bodo postavile savne. Po prenovi 
bodo obiskovalcem za sprostitev na voljo finska savna, infra 
savna in bio savna. Poleg savn bo urejen tudi prostor za poči-
tek in izhod v bazenski del. Prenova savn naj bi bila končana 
v januarju, o točnem datumu pa bomo obiskovalce obvestili.

Plavalni bazen po delni 
prenovi ponovno odprt

Na mestu starih savn so postavili nove tuše in sanitarije, prenova 
savn pa naj bi bila končana v januarju.

V ponedeljek, 16. decembra, ob 19. uri bo v mali dvorani Športne 
dvorane Železniki 22. prireditev Športnik leta. Podelili bodo 13 pri-
znanj. Nastopila bo skupina Hozentregarji. Vstop bo prost. 

Razglasili bodo najboljše športnike



JAVNI ZAVOD RATITOVEC, FOTO: KATJA MOHORIČ BONČA

Sredi novembra smo v galeriji Muzeja Železniki ponovno pripravili 
delavnico dražgoških kruhkov, ki jo je vodila mojstrica Cirila Šmid. 
V pripravi na bližajoči december so se udeleženke pogumno lotile 
izdelovanja miklavžev in parkeljnov. Vsaka je prejela predhodno 
pripravljeno testo in pod vodstvom Cirile Šmid so izdelale prave 
umetnine. Imele so tudi precej vprašanj o tem, katere sestavine so 
potrebne za testo, kako in koliko časa se mesi, peče, kako se najlaže 
oblikuje ... Bile so tako navdušene, da so iz ostanka testa naredile 
še srčke. Pečene izdelke so premazale z mešanico medu in vode in 
po prostoru je že med peko prijetno zadišalo po medenem testu.

Delavnica dražgoških kruhkov

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Na Češnjici v Železnikih je Javni zavod Ratitovec v sodelova-
nju z lastnikom zemljišča Petrom Mescem postavil oglasni 
kozolec. Že doslej so društva na tem mestu z jumbo plakati 
oglaševala svoje prireditve, vendar je bil prostor neurejen. Z 
namenom, da temu mestu damo lepšo podobo, smo postavili 
kozolec z dvema oglasnima prostoroma. 
Zapisali smo pogoje uporabe plakatnega mesta, ki so zapisa-
na tudi na samem kozolcu in prosimo, da jih organizatorji 
upoštevajo. Za termin in postavitev plakata se organizator 
prireditve dogovori na TIC Železniki, Na plavžu 58, turizem@
jzr.si, 04 51 47 356, 051 458 010. Prednost uporabe plakatnega 
mesta imajo domača društva, zanje je oglaševanje prireditev 
brezplačno, upošteva se vrstni red dogovora. Na voljo sta dve 
plakatni mesti in organizator lahko zaprosi za obe v prime-
ru, da ni povpraševanja po drugem plakatnem mestu. Plaka-
ti lahko visijo en teden pred prireditvijo, če je plakatno me-
sto nezasedeno, lahko tudi dalj časa. Pripravo, postavitev in 

vzdrževanje plakata zagotovijo organizatorji sami. Plakati na 
papirju se lepijo na za to pripravljeno mesto in morajo me-
riti 270 cm v dolžino in 190 cm v višino, plakati na platnu pa 
morajo biti veliki 276 cm x 197 cm. Organizator mora plakat 
odstraniti naslednji dan po koncu prireditve (o postopku od-
stranitve bodo društva še obveščena). Nameščanje plakatov 
brez predhodnega dogovora ni dovoljeno. Neodobreni plakati 
bodo odstranjeni, prav tako plakati, ki bodo postavljeni izven 
dovoljenega oglasnega prostora. 
Za društva iz občine Železniki je oglaševanje brezplačno, dru-
gim se zaračuna po ceniku. V primeru, da bo plakatno mesto 
prazno, je na voljo podjetjem, društvom, ustanovam in po-
sameznikom za oglaševanje svoje dejavnosti. Oglaševanje se 
bo zaračunalo po številu dni, ko bo izobešeno oglasno platno.

Novo plakatno mesto  
na kozolcu
Za društva iz občine Železniki je 
oglaševanje na oglasnem kozolcu 
brezplačno.

Na Češnjici smo v sodelovanju z lastnikom zemljišča postavili oglasni 
kozolec.
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ALENKA BRUN

Na lanskoletnem dobrodelnem koncer-
tu na Češnjici smo spoznali pogumno 
Ano Kavčič, njena mamica Barbara pa 
je med letošnjim nagovorila publiko 
v dvorani, se zahvalila za podporo in 
finančno pomoč in povedala, kako je 
Ana v tem letu s pomočjo dobrih ljudi 
napredovala. Zaželela si je tudi, da bi v 

dvorani vse združila močna energija v 
podporo Alojši.
Že enajste Sončke dobrote sta povezo-
vala Anja Marin in Gregor Gartner. Na 
njih je ob spremljavi pianista Gorazda 
Pintarja nastopila Mojca Bedenik, Mo-
ški pevski zbor Alpina iz Žirov, Folklor-
na skupina Ajda iz Besnice, Ansambel 
Jureta Zajca in Ansambel Oberkrainerji, 
tradicionalno tudi Kvintet Sonček. Za 

smeh so poskrbeli člani Kulturno ume-
tniškega društva (KUD) France Koblar, s 
hudomušno zgodbo o obletnici poroke.
Na samem koncertu so zbrali 3577 
evrov, vseh denarnih sredstev pa je bilo 
na računu v začetku tedna že več kot 
petnajst tisoč evrov. Če bi kdo še želel 
nakazati denar, lahko to stori na račun 
KUD France Koblar SI56 0312 8100 1166 
283, s pripisom Za Sončke dobrote.

Sončki dobrote razveseljevali že enajstič
V dvorani na Češnjici so organizirali tradicionalni dobrodelni koncert Sončki dobrote. 
Letošnji je bil darilo Aljoši Habjanu, študentu iz Selc, ki je po nesrečnem skoku v vodo 
postal tetraplegik. 

Mojca Bedenik

Kako zapleteno in naporno zaradi ženskih želja je lahko načrtovanje obletnice poroke, so v 
skeču predstavili člani domačega KUD-a France Koblar.

Klub študentov Selške doline (KŠSD) je na 
isti dan, kot so na Češnjici organizirali kon-
cert Sončki dobrote, povabil tudi na veseli-
co v Športni park Rovn v Selcih. Letos so se 
študentje (na fotografiji) dogovorili, da bo 
veselica dobrodelne narave in so jo organi-
zirali novembra. Odločili so se, da prosto-
voljne prispevke ter ves denar, ki jim osta-
ne, ko pokrijejo stroške veselice, namenijo 
družini Habjan oziroma v skupno malho za 
Aljošo, njihovega kolega. Veselico so or-
ganizirali v razširjeni obliki, s srečelovom, 
nagradno igro in programom za otroke, kjer 
sta popoldne nastopila klovn Jaka in Pika 
Nogavička. Večerni del veselice se je na-
daljeval v družbi ansambla Smeh, a po za-
ključku dobrodelnega koncerta na Češnjici.

Dobrodelna veselica
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V nedeljo, 10. novembra, smo v Žele-
znikih priredili že 28. tradicionalno 
dobrodelno prireditev s tombolo, ki jo 
organizirajo župnije Selške doline pod 
okriljem Župnijske karitas Železniki v 
sodelovanju z Župnijsko karitas Selca 
in organizatorko Mirjam Tolar. 
Denar, zbran od prodaje tombolskih 
kartic in nakazil, smo letos nameni-
li Aljošu Habjanu iz Selc, ki je se letos 
poleti poškodoval in postal tetraplegik. 
Nekaj o njem in o tem, kaj vse potrebu-
je, nam je na tomboli predstavila fizio-
terapevtka, ga. Maruša Kržišnik. 
Letošnji rekordni izkupiček je znašal 
9.034,53 evra. Iz prispevkov za tombol-
ske kartice se je zbralo 4.890 evrov. Fi-
zične in pravne osebe so donirale sku-
paj 4.136,53 evra.  
Dobitkov je bilo tudi letos zelo veliko; od 
drobnih malenkosti, kot so svinčniki, 

obeski, beležnice, majice, rože, knjige ... 
pa do bogatih nagrad, kot so indukcij-
ska plošča (Mizarstvo Zupanc), štiri dni 
bivanja v apartmaju Terme Čatež (Lotrič 
Meroslovje), 10 dni bivanja na vikendu 
na morju (družina Habjan), ročno izde-
lana vrtna klop (Cvetličarstvo Jana) in 
ključek kravice Liske (Kmetija pr' Dem-
šarji). 
Dobrodelno prireditev je s petjem pope-
stril zbor iz Selc Minuta čez, ki ga vodi 
Ana Šolar, vse pa nas je pozabavala in 
razmigala klovnesa Eva Škofič Maurer. 
Prireditev je povezovala Minca Rihtaršič. 
V imenu Aljoša in družine Habjan ter ce-
lotnega organizacijskega odbora se za-
hvaljujem vsem, ki ste se dobrodelne pri-
reditve udeležili, prispevali dobitke ali pa 
z denarnim prispevkom podprli letošnji 
namen. Odziv je bil res izjemen. Hvala 
tudi vsem prostovoljcem, ki ste namenili 
svoj čas in tako omogočili, da smo celoten 
projekt izpeljali brez zapletov.

Dobrodelna prireditev s tombolo
Za pomoč Aljoši Habjanu iz Selc smo zbrali rekordni 
izkupiček, ki je presegal devet tisoč evrov.

Priredili smo že 28. tradicionalno dobrodelno prireditev s tombolo.

Kako lep je občutek, da v nesreči nisi 
sam, smo se v naši družini začeli zave-
dati v pravem pomenu besede takoj po 
Aljoševi nesreči. Ta občutek nam je dal 
moč, energijo, upanje … Začeli smo se 
zavedati, kaj se nam je zgodilo, in se spo-
prijeli s tistim, kar je. Spoznali smo, da 
se določenih stvari v življenju ne da spre-
meniti, lahko pa se vsi skupaj potrudimo 
in iz danega iztisnemo najboljše. Stiski 
rok, topli objemi, bližina ljudi, pogovori 
… Iz tega človek črpa moč.
Zadnji meseci se nam vrtijo z vrtoglavo 
hitrostjo. Naša prva misel je vedno Aljo-
ša. Kako je danes z njim? Kako se počuti? 
Ali so se mu rane zacelile? Kako je prene-
sel terapijo? Ali kaj potrebuje? …
Nato pa so tu že načrti za prihodnost. Po 
končani rehabilitaciji se bo Aljoša vrnil 
v domače okolje. Začeli smo se zaveda-
ti, koliko prilagoditev in pripomočkov bo 
potrebnih, da bo Aljoša zaživel čim bolj 
samostojno življenje. Kako urediti sta-
novanje, kako mu pomagati – s katerimi 
pripomočki in terapijami …? Da pa se z 
vsemi temi vprašanji ne ubadamo le mi, 
ampak tudi ljudje v naši ožji in širši oko-
lici, smo spoznali, ko so se začeli nizati 
razni dogodki, ki so bili darilo našemu 
Aljošu. Zato izrekamo besede hvaležnosti:
–  RD Alples za dobrodelno rokometno so-

boto, 
–  Karitas Železniki in Selca za odlično iz-

peljano dobrodelno Tombolo, 
–  skupini Sončki dobrote za izredno lep 

koncert in
–  Klubu študentov Selške doline za po-

gum pri organizaciji dobrodelne vese-
lice. 

Zahvaljujemo se tudi vsem obiskovalcem 
teh prireditev, ki ste s svojo udeležbo in 
prispevki pripomogli k temu, da je bilo 
zbranih toliko finančnih sredstev. Velika 
zahvala tudi posameznikom, društvom, 
organizacijam in podjetjem za vse do-
nacije, ki ste jih nesebično nakazali na 
račune organizatorjev prireditev, s pripi-
som Za Aljoša. Zahvalili bi se tudi vsem 
sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, 
skupinam, društvom, podjetjem …, ki ste 
nam sredstva izročili osebno in nam ob 
tem namenili mnogo spodbudnih besed.
Vsa sredstva bodo namenjena za adap-
tacijo stanovanja, invalidske pripomočke 
in terapije.
Še enkrat iskrena hvala vsem!

Aljoša, starša Anita in Tomaž  
ter brat Staš

Zahvala

Obveščamo vas, da akcijo zbiranja denarja za pomoč Aljošu Habjanu nadaljujemo. Svoj 
prispevek lahko nakažete na račun SI56 0700 0000 1031 394, Župnijska karitas Železniki, 
Trnje 23, 4228 Železniki, s pripisom "za Aljoša". Zbrani denar bomo nakazali direktno iz-
vajalcem del za prilagoditev Aljoševega doma in nakup pripomočkov, ki jih bo potreboval. 
Vabimo vas, da pomagate! Mateja Tušek, tajnica Župnijske karitas Železniki

Vabilo
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan je oktobra izdalo knjigo 
Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z 
gluhoslepoto, v katero so zajeli štirinajst zgodb ljudi s hkratno 
oviro sluha in vida. V njej pripoveduje tudi 71-letni Matevž Tro-
jar iz Železnikov, ki je od rojstva gluh, pred leti pa so mu odkrili 
še okvaro vida. Je pa obdarjen z izjemnimi ročnimi spretnost-
mi in prav ustvarjanje že leta daje smisel njegovemu življenju, 
ki ga zadnja leta živi bolj kakovostno kot kdajkoli prej. Ob po-
moči združenja Dlan, s katerim je začel sodelovati pred dobri-
mi šestimi leti, je namreč dosegel neverjeten napredek.

SKRIVAL SE JE PRED LJUDMI  

Na Matevža jih je s pismom opozorila občanka, ki mu je že-
lela boljše življenje. A vzpostavitev stika z njim ni bila eno-
stavna. Sekretarka združenja dr. Simona Gerenčer Pegan se 
spominja, da se je skrival pred neznanimi ljudmi, misleč, da 
bo prisiljen zapustiti domačo hišo in oditi v socialnovarstve-
no institucijo, podobno kot njegov brat. "Živel je sam in ni bil 
opremljen za samostojno življenje, niti ni imel izoblikovane 
komunikacije. Ta je bila zelo otežena. Na samem začetku nas 
ni razumel, niti mi njega. Najprej smo komunicirali preko 

piktogramov, torej slik." Poudarila je, da razreševanje nezavi-
dljive situacije zagotovo ne bi bilo uspešno brez izjemnega po-
sluha Občine Železniki. "V tesnem sodelovanju nam je uspelo, 
da je ostal v domači hiši, in čeprav bo ta enkrat v občinski 
lasti, ima dosmrtno pravico bivanja v njej. Omeniti moram 

Zgodba, ki je lahko velik navdih
Med zgodbami ljudi z okvaro sluha in vida, zajetimi v knjigi gluhoslepih, je tudi 
zgodba o Matevžu Trojarju iz Železnikov. Njegova velika strast je ustvarjanje.

Sekretarka združenja gluhoslepih Simona Gerenčer Pegan, Matevž 
Trojar in prostovoljka iz Železnikov Dragica Černe
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SPOŠTOVANI  
ETAŽNI LASTNIKI!
Leto 2019 se neizbežno izteka.

V decembrskem prazničnem času, ko preletimo 
pretekle dogodke, s ponosom ugotavljamo, da smo 
bili uspešni, saj smo tudi v tem letu zaključili kar  
nekaj večjih projektov, tako da bo marsikomu v tej 
zimi bolj prijetno in toplo v objemu svojega doma.

Leto je minilo zelo hitro in ob obilici dela in skrbi smo 
kar pozabili na čas …

… čas za naše najdražje, čas za lepe spomine,  
za druženje s prijatelji, za obdarovanje.

V prihajajočih praznikih vam želimo  
preprosto vse najlepše! 
Da bi jih preživeli v krogu najdražjih, da bi vam leto 
2020 prineslo čim več prijetnih presenečenj in da bi 
se vam izpolnile vse želje, ki v preteklem letu morda 
niso prišle na vrsto.

Skrb, da vam bo v vašem domu tudi v prihodnje čim 
bolj prijetno, pa prepustite nam.

Z NOVIMI NAČRTI SLOŽNO Z VAMI 
TUDI V LETU 2020,

VAŠ UPRAVNIK

tudi našo prostovoljko iz Železnikov Dragico Černe, ki je na sa-
mem začetku ogromno naredila zanj, da smo sploh lahko z 
njim delali," je razložila dr. Simona Gerenčer Pegan.

RAZVILI PRILAGOJENE KRETNJE

V sodelovanju z Matevžem so nato postopoma razvijali prila-
gojene kretnje, ki jih razumejo le tisti, ki so z njim dlje časa v 
stiku. "Komunikacija je še vedno malce otežena, a v primer-
javi s tem, kar je bilo na začetku, je povsem neprimerljivo," je 
pojasnila sekretarka združenja. Matevža so postopoma začeli 
opremljati s potrebnimi veščinami: od etike, bontona, čiščenja 
stanovanja in skrbi za osebno higieno do kuhanja in spozna-
vanja vrednosti denarja, da si je sploh predstavljal razliko med 
denimo petimi in petdesetimi evri ... Tako so mu omogočili 
samostojno življenje, mu pa še vedno pomagajo pri urejanju 
vsakdanjih stvari in premagovanju komunikacijskih ovir.
Pripada mu tudi osebna asistenca v obsegu 30 ur na mesec. "To 
je sicer malo, a se je v tem času skupaj z asistentko, strokovno 
delavko našega društva ogromno naučil. Obiskuje ga vsak petek; 
takrat se odpravita po nakupih, pripravita hrano ...," je pojasnila 
Simona Gerenčer Pegan. Matevž se nadvse rad dvakrat teden-
sko udeležuje tudi skupinskih aktivnosti gluhoslepih v prostorih 
združenja v Ljubljani. Tam smo se z njim srečali tudi mi. Na ak-
tivnosti ga je pripeljala že omenjena prostovoljka Dragica, sicer 
pa od letošnje pomladi zna v Ljubljano tudi z avtobusom. S seboj 
nosi listke s smermi vožnje in kraji izstopa, ki jih pokaže vozniku.

V ŽELEZNIKIH MU JE LEPO 

S pomočjo kretenj, ki jih je prevajala naša sogovornica, nam je 
Matevž zaupal, da mu je v Železnikih vse zelo lepo. Spominja se 
poplav leta 2007 in pokaže, do kod je segala voda. Veliko ustvarja iz 
lesa in različnih odpadnih materialov, rad dela tudi zunaj, na vrtu 
... Pove, da ima sedaj doma tudi pralni stroj in zna sam prati, ku-
hati, da mora zakuriti v peč, da na eno oko ne vidi in da je bil oče 
na invalidskem vozičku, saj je bil brez nog ... Že kot otrok je moral 
opravljati težka dela, nato ga je mama pri petnajstih letih poslala 
v gluhonemnico v Ljubljano, kjer se je šolal tri leta. Zaposlil se je 
v podjetju Niko, ki je imelo precej posluha za osebe s posebnimi 
potrebami. Nato se je invalidsko upokojil. Domače okolje je sicer 
poznal, a se v družbo zaradi komunikacijskih ovir ni vključeval.

POSTAL JE SAMOZAVESTEN

"V našem društvu je dobil prijatelje, tu ima drugi dom. Rad se 
udeležuje tudi izletov in drugih aktivnosti. Če slučajno kdaj ne 
more z nami, je razočaran, s taborjenja pa zadnji dan sploh ni 
želel domov," nam je zaupala Simona Gerenčer Pegan. Najbolj 
ponosen je na lesene hiške in slike, ki krasijo tudi prostore 
društva, doma pa njegovi izdelki menda zapolnjujejo prav vsak 
kotiček. Pred nekaj leti jih je razstavil tudi na hodniku Občine 
Železniki. "V teh letih je postal samozavesten in ponosen. Ko 
sem mu povedala za vaš obisk, je bil takoj pripravljen sodelo-
vati," je zadovoljna Simona Gerenčer Pegan.
Dodala je še, da želijo s knjigo osebnih zgodb pokazati predvsem, 
kako široko področje je gluhoslepota. Uporabljajo namreč kar 23 
načinov komunikacije, zlasti preko dotika. Poleg tega so s knji-
go gluhoslepim prvič omogočili, da postanejo avtorji in da se 
sliši tudi njihov glas. "S tem so dokazali, da zmorejo ob ustrezni 
strokovni pomoči prevzeti tudi takšno vlogo v družbi. S svoji-
mi zgodbami lahko navdihujejo marsikaterega bralca, ki si bo 
prav ob njih nabral novih moči za uspešno premagovanje vsa-
kodnevnih izzivov."

ZANIMIVOSTI | 29 
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ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Drugo slikanico iz zbirke Zajček Gal je Anja 
Žaberl naslovila Varnost v prometu. "Skrb 
vsakega starša je, kako otroka naučiti var-
nega vključevanja v promet. Pri gluhih in 
naglušnih otrocih je to še bolj izrazito, saj 
ne slišijo zvokov iz okolice," je pojasnila 
Anja. Nova slikanica, ki jo je tako kot prvo 
ilustrirala Nina Drol, je luč sveta ugledala 
14. novembra, na dan slovenskega znakov-
nega jezika. K pripravi so Anjo spodbudili 
pozitivni odzivi na njeno prvo, predlani 
izdano slikanico s prvimi besedami v slo-
venskem znakovnem jeziku. "Ko sem od 
staršev dobivala celo fotografije otrok, ki se 
ob tvoji slikanici učijo, sem se zavedala, da 
sem naredila nekaj koristnega, da sem pri-
spevala svoj kamenček v mozaik za boljši 
jutri vseh otrok z izgubo sluha, zlasti tistih, 
ki uporabljajo slovenski znakovni jezik."

Nova slikanica v znakovnem jeziku
Ob 14. novembru, dnevu slovenskega znakovnega jezika, je Anja Žaberl iz Železnikov 
izdala svojo drugo slikanico, prilagojeno otrokom s slušnimi težavami. Tudi to je 
navdihnil njen močno naglušni sin Gal.

Ponosni na novo slikanico: avtorica Anja Žaberl (desno), njen sin Gal in ilustratorka Nina Drol

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

Elektro Gorenjska je distribucijsko 

podjetje, ki skrbi za zanesljivo 

in kakovostno oskrbo več kot 

88.900 uporabnikom 

na Gorenjskem 24 ur na dan, 

vse dni v letu.

Skrbno plemenitimo 
omrežje za trajnostni 
razvoj regije. 
Zato smo tu.
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Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj



Anja Žaberl bo slikanico "Zajček 
Gal, Varnost v prometu" v sredo, 
15. januarja, ob 17. uri predstavila 
v Krajevni knjižnici Železniki. 
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Tudi v drugi slikanici je glavni junak 
zajček, poimenovan po Anjinem dese-
tletnem sinu Galu, ki je zaradi zapletov 
pri porodu močno naglušen. Slikanico je 
Anja v prvi vrsti posvetila otrokom s slu-
šnimi težavami in njihovim staršem, saj 
je, kot opozarja, literature v slovenskem 
znakovnem jeziku še vedno zelo malo. 
Slikanico pa je namenila tudi drugim, ki 
so tako ali drugače povezani z gluhoto in 
slovenskim znakovnim jezikom (soro-
dniki, strokovnjaki …), ter tistim, ki bi se 
ga radi naučili.
Bralec ob novi slikanici skupaj z zajčkom 
Galom in njegovim novim prijateljem 
robotom Krkijem spozna različne vrste 
vozil, pomen uporabe varnostnega pasu, 
ukrepanje v primeru prometne nesreče, 
kako poskrbeti za varnost med hojo in na 
kolesu, kaj storiti, ko na cesto uide žoga 
… Zaradi prilagoditve v znakovni jezik 
posamezne slike spremljajo besedila in 
narisane kretnje, opremljene s ponazorili 
o njihovi izvedbi, pri čemer je velik pou-

darek na uporabi rok, gibanju telesa in 
mimiki obraza. Pri strokovnem pregledu 
upodobljenih kretenj je znova sodelovalo 
medobčinsko društvo gluhih in naglu-
šnih Auris iz Kranja. Anja sedaj razmišlja, 
da bi za obe slikanici pripravila še digital-
no nadgradnjo s posnetki izvedbe kretenj, 
da bi si jih še lažje predstavljali. 
Od osnovnih besed v prvi slikanici je Anja 
v drugi že prešla na stavke, poudarek je 
na branju. "Komunikacija je ključnega po-
mena za otrokov razvoj. Slikanica je opre-
mljena s slikami in napisanimi pravili, ob 
katerih se otrok nauči varnosti v prometu. 
Z napisanimi pravili otroka spodbujamo k 
branju. Obenem pa slikanica daje možnost, 
da se ob njej veliko pogovarjamo, in tako 
otrok skozi igro razvija govor in komuni-
kacijo," poudarja Anja. Na konec slikanice 
je umestila tudi igrico, s katero bodo otro-
ci spoznali prometne znake. Figuric, kock 
in navodil ni priložila, da bi jih vsak otrok 
oz. igralec oblikoval sam. S tem želi star-
še spodbuditi, da si v hitrem življenjskem 
ritmu vzamejo čas za ustvarjanje in igro z 
otroki, ki tega ne bodo pozabili.
Direktorica Združenja tolmačev za sloven-
ski znakovni jezik Jasna Bauman v svo-
jem zapisu ob koncu slikanice poleg njene 
vrednosti za otroke s slušnimi težavami 

poudarja še, da njihovi slišeči vrstniki ob 
zajčku in upodobljenih kretnjah spoznava-
jo, da so med nami tudi otroci, ki ne slišijo 
in se drugače sporazumevajo. Po Anjinem 
mnenju je znakovni jezik še vedno preveč 
zapostavljen. "Mnogo otrok ne ve, kaj je to. 
Marsikdo se čudi Galovim kretnjam in me 
sprašuje, kaj počne." Se pa Galu vsakič na-
riše nasmeh na obraz, ko vidi, da ga nekdo 
razume, zato njegova mamica upa, da bo 
slikanica prispevala tudi k učenju kretenj.
Najbolj si želi, da bi njen sin odrasel v sa-
mostojnega človeka, zato se že od vsega 
začetka trudi, da bi kar najbolj napredoval. 
Sprva so celo trepetali za njegovo življenje, 
zdravniki mu niso obetali svetle prihodno-
sti. "Nihče ni pričakoval takšnega napred-
ka. Res je bilo vloženega veliko truda, a niti 
minuta ni bila zaman," pravi Anja. Gal se-
daj obiskuje tretji razred v zavodu gluhih 
in naglušnih v Ljubljani. "Počasi, a zelo rad 
se uči pisati, prebere določene besede, z ra-
zumevanjem ima pa še precej težav. Neka-
tere črke sliši, nekaterih pa čisto nič, zato 
se morava vsega naučiti na pamet – ob 
slikah in besedah, da si sploh predstavlja, 
kaj pomenijo. Zelo rad ima glasbo in pre-
pozna zvok nekaterih inštrumentov. Rad 
igra kitaro. Obiskuje plezanje, rad ima tudi 
nogomet."
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ANA ŠUBIC

Na OŠ Železniki v tem šolskem letu na-
daljujejo aktivnosti v okviru projekta 
Erasmus+ Ključ do boljše prihodnost, 
v katerem sodelujejo še tri tuje šole: 
iz Poljske, Estonije in Italije. Učenci in 
učitelji partnerskih šol so se novembra 
zbrali na tretjem projektnem srečanju, 
ki ga je pripravila italijanska šola. Na 
petdnevnem gostovanju v Anconi, ob-
morskem mestu z okoli sto tisoč pre-
bivalci, so OŠ Železniki zastopali štirje 
učenci, učitelj in šest učiteljic ter ravna-
telj Franc Rant.
Medtem ko so učenci sodelovali pri po-
uku in v aktivnostih, povezanih z okolj-
skimi temami, vodo in preprečevanjem 
onesnaževanja, so se učitelji posvečali 
predvsem spoznavanju drugačnih uč-
nih pristopov. Kot je pojasnila članica 
projektne skupine na OŠ Železniki Jana 
Kusterle, se šole v Italiji zaradi poeno-
stavitve poslovanja združujejo v inštitu-
te. Pod okriljem inštituta, ki so ga imeli 
priložnost spoznati, sodi sedem enot. 
"Združuje tri vrtce, tri osnovne šole, ki 
so enkovredne naši razredni stopnji, in 
nižjo srednjo šolo, ki ustreza naši pred-
metni stopnji. Vse enote smo si ogleda-
li, med seboj se zelo razlikujejo, zato je 
tudi sodelovanje med njimi kar oteženo. 
Imajo različne pristope k poučevanju, 
predvsem je drugačna montessori šola, 
kjer smo doživeli pravo montessori pe-
dagogiko: torej red, rutino, usmerjenost 

otrok k soodgovornosti in samokontroli. 
Ena od osnovnih šol pa je pri pouku ve-
liko pozornosti namenila delu v skupi-
nah, sledijo pa tudi posebnemu pristopu 
poučevanja CLIL, kar pomeni, da nejezi-
kovne predmete poučujejo deloma tudi 
v tujem jeziku, že na razredni stopnji v 
pouk vključujejo angleščino," je razložila 
Jana Kusterle.
Veliko zanimivih razlik pa so opazili tudi 
železnikarski učenci: devetošolci Matic 
Frakelj, Jaka Jelenc in Tara Benedičič 
ter osmošolka Manca Kavčič, ki so bili 
nastanjeni pri gostiteljskih družinah. 
Srečevali so se z različnimi izzivi, zlasti 
komunikacijskimi. "Presenetilo me je, 
da veliko bolje znamo angleščino kot 
Italijani," je povedala Tara. "Zelo dobro 
kuhajo in jejo, se pa zvečer preveč na-
jedo. Glavni obrok imajo šele ob osmih 
zvečer," je razložila Manca, Matic pa, da 
Italijani doma ne nosijo copat, otroci pa 
so v čevljih tudi v šolah in vrtcih. Učen-
ce OŠ Železniki je presenetilo tudi, da so 
imeli njihovi italijanski vrstniki na urni-
ku le dve uri telovadbe na teden, pri glas-
bi morajo vsi znati igrati klavitaure ali 
flavto, pri pouku pa je precej manj reda. 
Na voljo imajo precej manj brezplačnih 
obšolskih dejavnosti kot v slovenskih 
šolah, nimajo dodatnega pouka in tudi 
ne organizirane šolske prehrane, pač pa 
s seboj nosijo sendviče. Šolska ura traja 
60 minut, sicer pa se lahko odločijo tudi 
za pouk ob sobotah, zaradi česar je med 
tednom eno uro krajši. Učilnice so manj-

še in slabše opremljene kot v Sloveniji. 
Učenci so ves čas v isti učilnici, na ra-
zredni stopnji imajo uniforme oz. halje. 
Ocenjeni so z ocenami od 4 do 10, pozitiv-
na pa je šestica.
Predstavniki s partneskih šol so si ogle-
dali tudi Ancono, pristaniško mesto, ki se 
razteza na sedmih gričih. Znano je tudi po 
olivah, vinu in školjkah, je povedal Matic 
in dodal, da se jim je v spomin zelo vtisnil 
tudi obisk regijskega parlamenta, kjer so 
jih sprejeli guvernerji regije ter predstav-
nici za šolstvo in za okolje. V dvorani so 
jim pripravili srečanje, na katerem so 
izkusili potek formalnih dogodkov, so pa 
učenci pogrešali bolj konkretne odgovore 
na vprašanja o trajnostnem razvoju, ki 
so jih zastavili predstavnici iz okoljskega 
oddelka. Zelo so se povezali z vrstniki iz 
Poljske, medtem ko so se Estonci izkazali 
za nekoliko zadržane. 
Jana Kusterle je povedala še, da so se na 
projektnih sestankih v Italiji dogovorili 
tudi o nadaljnjih aktivnostih partnerskih 
šol. Vsebinsko so zasnovali eTwinning 
projekta, ki od decembra do maja pote-
kata v spletni učilnici. Tisti na razredni 
stopnji se navezuje na zdravo prehrano, 
na predmetni stopnji pa se bodo posvetili 
problematiki onesnaževanja. "Sicer pa je 
glavni cilj projekta Erasmus+ oblikovati 
zbirko učinkovitih učnih pristopov, ki 
se razlikujejo od klasičnega poučevanja. 
Med letom bomo učitelji prispevali pri-
mere uspešnih učnih praks, v katere je 
vključena predvsem uporaba ITK-tehno-
logije. Zbiramo jih v spletni učilnici, na 
koncu pa bomo naredili izbor po različ-
nih pristopih," je razložila Jana Kusterle. 

Obiskali partnersko šolo v Italiji
V okviru projekta Erasmus+ Ključ do boljše prihodnosti 
so učenci in učitelji OŠ Železniki novembra gostovali  
v Italiji. 

Učenci in učitelji OŠ Železniki na obali Sirola, znani poletni destinaciji pokrajine Marche

Matic Frakelj, Tara Benedičič, Manca Kavčič 
in Jaka Jelenc med obiskom Bologne
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ANKA RAKOVEC, VODJA ŠOLE

Drugega septembra je šolski prag v Sel-
cih preskočilo 16 prvošolcev, skupaj pa 
podružnično šolo obiskuje 96 učencev. V 
ponedeljek, 14. oktobra, ob tednu otroka, 
smo za učence pripravile zabavno popol-
dne. Najprej so se skupine podale na lov 
na skriti zaklad. Ker so uspešno sledile 
navodilom in puščicam ter opravile vse 
naloge na poti, so našle svoj zaklad, ki je 
bil skrit za šolo. Ker je bila pot naporna, 
se je v jedilnici zelo prilegel hot dog in 
sok. A našega druženja še ni bilo konec. V 
telovadnici so se skupine pomerile med 
seboj še v igri med dvema ognjema. 
V petek, 18. oktobra, je bila izvedena 
evakuacijska vaja. Razlog evakuacije je 
bilo uhajanje plina, posledično je prišlo 
tudi do požara. Po evakuaciji so nam 
gasilci predstavili gasilsko opremo ter 
demonstrirali oživljanje in oskrbovanje 
ranjene osebe. Učenci so se preskusili v 
gašenju z vodo, gasilskim aparatom na 
prah in oživljanju na lutki.
Na šoli ohranjamo tradicijo knjižničnih 
žrebanj. Nekajkrat v letu se zberemo v 
šolski telovadnici, kjer se učenci pred-
stavijo s svojimi plesnimi, pevskimi, 
govornimi in dramskimi nastopi. Učen-
ci pred tem v knjižnici rešujejo uganke, 
povezane z aktualnimi tematikami, 
in na prireditvi izžrebamo nagrajence. 
Knjižnična žrebanja vedno zaključimo s 

plesnim nastopom. Koreografijo pripra-
vijo učenke in učenci 5. razreda in nau-
čijo mlajše učence, ki obiskujejo plesne 
vaje. 

JESEN V DRUŽBI GOZDNIH PALČKOV

Kako bogata je lahko jesen, smo letos 
okušali v prvem razredu. Lepega okto-
brskega dopoldneva smo se odpravili v 
gozd. Vsak otrok je nabral veliko goz-
dnega materiala in oblikoval svojega 
gozdnega palčka. Gozdni palčki so otro-
ke dvakrat presenetili s pismom. Zaže-
leli so si življenjski prostor z gozdno jaso 
ob robu gozda, in ker niso vedeli, kaj se 

dogaja z naravo, so otroke prosili, naj 
jim predstavijo vse značilnosti jeseni. 
Otroci so palčkom z navdušenjem ure-
dili življenjski prostor. Ob robu jase so 
pritrdili tudi gozdna drevesa, na katera 
so razvrščali ustrezne liste in plodove. 
Naredili so plakat, na katerem so palč-
kom razložili, kaj vse se dogaja jeseni z 
vremenom, kako vremenske spremem-
be vplivajo na oblačila ljudi, na sadje in 
zelenjavo, na jesensko listje v gozdu, na 
gozdne sadeže in plodove … 
Za palčke smo pripravili tudi zvočno sli-
ko, v katero je odeta gozdna jasa v različ-
nih delih dneva. Najprej so otroci našteli, 
kateri glasovi bi lahko prihajali iz gozda 
in bi jih naši palčki imeli možnost sliša-
ti. Izbrali so ptice, otroške glasove, palčk-
ovo pesem, delo v gozdu, šelestenje listov 
in živali, kot sta sova in volk. Vse naštete 
glasove so otroci po skupinah predstavi-
li z Orffovimi inštrumenti in tako dobili 
primer ene od zvočnih podob gozda, ki se 
odvijajo čez dan. Skupaj z gozdnimi palč-
ki smo se veliko naučili! Čas z njimi nam 
je prehitro minil. Kdove, mogoče nas pa 
kdaj še obiščejo!?
Koledarsko leto gre h koncu in vsi smo 
v pričakovanju prazničnih dni. V sredo, 
27. novembra, smo učiteljice za učence 
in starše pripravile božično-novoletne 
delavnice. Učenci so skupaj s starši iz-
delovali novoletno-božične voščilnice in 
praznične aranžmaje.

Utrinki dogajanja s selške šole
Šolsko leto 2019/20 je že dobro utečeno in na Podružnični šoli Selca se je dogodilo  
kar nekaj zanimivih dogodkov.

Izdelava voščilnic na božično-novoletnih delavnicah

Plesni utrinek s knjižničnega žrebanja
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DAMIJANA LEBEN

Projekt je osnovan na slikanici Polomljena kočija, ki otrokom 
na njim primeren način, skozi ilustrirano zgodbo, prikaže 
negativne posledice nepoštenega ravnanja. Zgodba opisuje 
deklico Mojco, ki ves dan čaka v vrsti, da se bo peljala s kočijo, 
in dečka Tevža, ki podkupi kočijaža. Ta zaradi lastne koristi 
večjega zaslužka omogoči Tevževo neintegritetno ravnanje 
preskakovanja vrste. 
Otroci so dobivali konkretne izkušnje o demokratičnih nače-
lih, na katerih temelji sodobna družba. Povsem jasno jim je 
bilo, katere osebe iz zgodbe niso ravnale pošteno. Ob slikani-
ci so se razpletle poučne diskusije, ki so se odražale tudi pri 
igri vlog, ko smo zgodbo odigrali, saj so se otroci lepo vživeli 
v prikazano situacijo. O poštenju so otroci najpogosteje dali 
mnenje, da je to dobro, primerno ravnanje in da ne smemo 
prizadeti drug drugega in si moramo pomagati.  

Poštenost se rado povezuje s pojmom vesti in v tej zvezi je 
poštenost osnovno zagotovilo čiste vesti. Zato sta poštenost 
in integriteta tudi med najpomembnejšimi cilji vzgoje, torej 
oblikovanje posameznikovega značaja in osebnosti.
Otroci so zgodbo tudi likovno upodobili in nastale so najra-
zličnejše risbe v različnih likovnih tehnikah. Z njimi smo 
pripravili razstavo najprej v vrtcu, nato pa smo jih poslali na 
Komisijo za preprečevanje korupcije, da bodo razstavljene v 
Hiši Evropske unije ob tednu boja proti korupciji. Možno si jih 
bo ogledati tudi na njihovi spletni strani.
V vrtcu smo otrokom preko igre, zgodbe, pogovora  in likov-
nega ustvarjanja lahko še bolj približali ta pojem, da se zave-
dajo, da je to najpomembnejša značajska lastnost in da lahko 
sami vplivajo, da do nepoštenih situacij ne prihaja, ter da se s 
pogovorom da rešiti nastale situacije.
»Ni načina, da bi nekaj, kar je narobe, mogli narediti prav.« 
(Kenneth Blanchard)

Spoznavanje integritete v vrtcih skozi sliko in igro
Otroci starejše skupine iz Antonovega vrtca so sodelovali pri ustvarjalnem natečaju, 
kjer so integriteto spoznavali skozi igro in sliko.

Projekt je osnovan na slikanici Polomljena kočija. Otroci so 
zgodbo, ki prikaže negativne posledice nepoštenega ravnanja, tudi 
upodobili.

Risbe smo najprej razstavili v vrtcu, nato pa smo jih poslali na 
Komisijo za preprečevanje korupcije, da bodo razstavljene v Hiši 
Evropske unije ob tednu boja proti korupciji.

Rodile so: Barbara Rihtaršič iz Potoka Izaka, Asja Arko z Zalega Loga Vala, Dijana Tukić 
iz Železnikov Meliso, Polona Kenda iz Zgornje Sorice Bora, Tjaša Zupanc iz Dražgoš Izo, 
Špela Bevk iz Davče Kristjana, Katjuša Micevski iz Železnikov Tio, Sonja Mur iz Dražgoš 
Manco, Nika Potočnik iz Podlonka Terezo, Polona Kavčič iz Dražgoš Jasno, Andreja Rimac iz 
Železnikov Saro, Tjaša Zalaznik Šmid z Rudna Tevža, Irena Vodnik s Studena Aljaža, Klara 
Benedičič iz Martinj Vrha Tamaro, Sara Koblar Radej iz Ojstrega Vrha Leona in Tina Potočnik 
z Rudna Naceta.
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh no-
vorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki

Mamicam čestitamo!
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Prihod dedka Mraza v pravljično deželo, kjer bodo pravljice 
oživele že deseto leto zapored, bo letos še posebno spektaku-
laren. Na velikih lesenih saneh se bo po tračnicah spustil z 
2,5 metra visokega platoja, je razložila Danica Kordež, ki z Bo-
štjanom Sečnikom že vsa leta otroški fantaziji daje krila in 
otroke popelje v svet, kjer je vse mogoče. 
Pravljičnim bitjem v Gorajtah se bo mogoče pridružiti med 20. in 
29. decembrom, ko se bodo predstave odvijale vsak dan ob 15. in 
17. uri. Izjema je le božični dan, 25. december, saj ta dan počivajo 
tudi bitja iz pravljične dežele in zato na ta dan predstav ni. Pred-
stava traja približno trideset minut in se začne točno ob uri. Vabi-
lo dedka Mraza je mogoče najti na spletni strani pravljične dežele 
Gorajte, darila za obdarovanje otrok pa morajo starši pripraviti 
sami in jih pred začetkom predstave diskretno oddati na označe-
nem mestu pri vhodu v pravljično deželo. "Zato je treba priti vsaj 
dvajset minut pred predstavo," svetuje Danica Kordež.  

Pri pripravi kulis v pravljični deželi so letos prvič sodelovali tudi 
mladi cvetličarji iz Biotehniškega centra Naklo pod vodstvom 
cvetličarja Aleša Florjančiča, vseh prostovoljcev, ki pomagajo pri 
izvedbi pravljične dežele, pa je okrog šestdeset. Otroci se bodo ob 
vstopu v svet pravljic najprej ustavili pri hrastu Modrecu, ki so 
ga opremili s kamero in drugo potrebno opremo, da bo lahko 
tudi poklepetal z njimi. Med drevesi jih nato čaka skrivnostna 
Škratova vas, znova bo mogoče srečati tudi Smrkce. Za temo 
letošnje predstave so izbrali vrednote. "Otrok bo lahko začutil, 
kako je, če jezo, sovraštvo, ljubosumje zamenjajo ljubezen, spo-
štovanje, sočutje," je razložila Danica Kordež. Ogled predstav že-
lijo omogočiti čim večjemu številu otrok, zato tudi letos ne bodo 
zaračunavali vstopnine, veseli pa bodo prostovoljnih prispev-
kov. Na ta način bodo namreč omogočili obstoj projekta tudi v 
prihodnje, je pojasnila Danica Kordež.

V čarobnem svetu  
pravljic
V gozdičku v Gorajtah bo 20. decembra 
vrata deseto leto zapored odprla 
pravljična dežela. 

Za pravljično deželo v Gorajtah je letos jubilejno leto, saj bodo otroke 
s pravljicami razveseljevali že deseto leto zapored.

AVTO LUŠINA d.o.o.
Gosteče 8, 4220 Škofja Loka, T: 04 50 22 000

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

ABC Dealership Dealer Road
Dealer City
ABC 1DE

Tel: xxx xxxx xxxx
www.suzukidealer.com

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,3-7,5 l/100km in 142-169 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0075-0,0334 g/km, trdi delci: 0,00027-0,00086 g/km, število 
delcev: 0,059-2,46 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih 
emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si.

Akcija velja do 31.12.2019. Do zgoraj navedenih akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil SX4 S-Cross, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano.  
* Podaljšano jamstvo 3 + 2 leti je vključeno v Suzuki Financiranje. Več na www.suzuki.si.

DODATNE UGODNOSTI  
ZA VOZILA NA ZALOGI

LEPE PRAZNIKE  

IN SREČNO 2020!
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Kuhinje po meri!
BREZPLAÈNO svetovanje, 
GRATIS 3D izris v pogled, 
GRATIS izmera na domu, 
HITRI dobavni roki, 
(doloèeni modeli �e od 30 do najveè 60 dni),

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

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

Srečno 2020

ANŽE KAVČIČ, RD ALPLES

Letos praznujemo 60 let igranja v Selški 
dolini, zato smo bili zelo veseli prizna-
nja, ki smo ga ob občinskem prazniku 
ob tem jubileju prejeli s strani naše ob-
čine. Ne glede na vse vzpone in padce v 
društvu vztrajamo in si želimo še večje 
popularizacije rokometa v naši dolini. 
Ne želimo pa samo vzgajati dobrih ro-
kometašev, pač pa jim vcepiti tudi red, 
disciplino in spoštovanje – vrednote, ki 
v življenju pomenijo največ. Je pa del 
našega vsakdana seveda tudi smeh, 
zabava, igra, včasih tudi jok in žalost, 
v družbi prijateljev pa je vse to lepše in 
lažje preživljati. Zato vsekakor vabljeni, 
da se nam novi člani pridružite tudi čez 
leto. Ne bo Vam žal!
V letošnji sezoni smo začeli izvajati 
rokometne urice v vrtcu v Železnikih, 
kjer se otroci v jutranjih urah zabava-
jo, "športajo", predvsem pa jim ni niti 

malo dolgčas. Najmlajših ne učimo ro-
kometa, pač pa spoznavajo vse športe, 
saj nam je predvsem v interesu, da so 
vseskozi v gibanju. Mogoče pa tudi ka-
teri izmed njih nekoč postane odličen 
rokometaš?

Veseli smo, da se nam je letos kot tre-
nerka športnega krožka v Selcih pridru-
žila Monika, tudi sama nekoč igralka, 
ki je igrala rokomet celih 15 let in v tem 
času dosegla marsikaj – od naslova dr-
žavnih prvakinj v vseh kategorijah do 

V Selški dolini se rokomet igra že šestdeset let 
Ne glede na vse vzpone in padce si v Rokometnem društvu Alples želimo še večje 
popularizacije rokometa v naši dolini. 

Mini rokomet



osvojene lige prvakinj s Krimom v se-
zoni 2002/2003, igrala pa je tudi za našo 
člansko reprezentanco in nastopila na 
mediteranskih igrah v Španiji leta 2004. 
Sedaj vse to znanje prenaša na najmlaj-
še v Podružnični šoli Selca. S tem so tudi 
otroci v Selcih pridobili super trenerko. 
Skupaj z najmlajšimi iz Železnikov, ki 
jih vodi Klemen Kušar, so se v letošnji 
sezoni že udeležili turnirja v Škofji Loki, 
Ribnici in Cerkljah. Pri njih rezultat še ni 
v ospredju, saj se sploh ne šteje, tako da 
otroci res lahko uživajo v sami igri, prilo-
žnost dobijo vsi, sodniki pa pri nekaterih 
napakah še zamižijo na eno oko. 
Mini rokomet v Železnikih vodi Manca 
Završnik, prav tako igralka, ki je okusila 
slast igranja v prvi državni ligi. Tudi ta 
ekipa je v tem času polno zasedena, saj 
se udeležujejo številnih turnirjev širom 
Slovenije in tako pridobivajo nove iz-
kušnje, predvsem pa na takih turnirjih 
stkejo nova prijateljstva.
Mlajše dečke vodi Rok Završnik, tu gre 
vse skupaj že bolj zares. Tekmujejo pod 
okriljem Rokometne zveze Slovenije, 
skoraj vsak konec tedna pa jih čaka 
nova tekma. V letošnji sezoni so zelo 
uspešni, saj so dosegli že kar nekaj le-
pih zmag. Starejše dečke in kadete vodi 

Matej Kejžar. V letošnji sezoni smo še 
poglobili sodelovanje z RD Urbanscape 
Loka, saj smo se odločili, da skupaj se-
stavimo kadetsko ekipo, ki bo skušala 
doseči čim več zmag.  
Članska ekipa, ki jo vodi Agron Šefketi, je 
v novo sezono vstopila z domačimi zma-
gami, na gostovanju pa je zmanjkalo ne-
kaj športne sreče. Tako je ekipa trenutno 
na tretjem mestu z majhnim zaostan-
kom za vodilnima ekipama. Če se bo po-
kazala možnost za preboj v ligo višje, jo 
bomo seveda zagrabili z obema rokama, 
če pa nam to ne uspe, pa seveda puške 
ne bomo vrgli v koruzo. Dne 18. decem-
bra ekipo čaka še težka pokalna tekma, 

saj v domačo dvorano prihaja 1. B-ligaš 
iz Grosuplja. Čeprav bo zmago proti ekipi 
iz višje lige težko doseči, pa v pokalnem 
tekmovanju pogosto prihaja do presene-
čenj, zakaj ga ne bi tokrat pripravili mi.
Do konca leta nas čaka še kar nekaj te-
kem in turnirjev, najmlajše otroke je 
obiskal Miklavž, v pripravi je nov kole-
dar za leto 2020, počasi pa se bomo za-
čeli pripravljati tudi za 7. dan rokometa.
Za konec pa vam RD Alples Železniki 
želi vesel božič in srečno novo leto 2020, 
v novem letu pa čim več zmag, tako na 
osebnem kot tudi športnem področju, 
in da bi se čim večkrat srečali v športni 
dvorani.

ŠPORT | PB 

Športni krožek Selca in Železniki
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Krekova koča na Ratitovcu bo v času božično-novoletnih praznikov stalno odprta od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020.

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki želi vsem svojim članom  
in obiskovalcem Ratitovca srečno novo leto 2020.
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Prireditve v decembru, januarju in februarju
Nedelja,  15. 12. 2019 • Dvorana na Češnjici,  ob 18. uri

PREDSTAVA VID VALIČ: SEKS PO SLOVENSKO

Jaba daba, d.o.o., T: 031 551 771, E: kaja.piskernik@yahoo.com

Ponedeljek,  16. 12. 2019 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

ŠPORTNIK LETA 

Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 00 410

Sreda, 18. 12. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC: PET MAČIC

Sreda, 18. 12. 2019 • Športna dvorana Železniki, ob 18.30

POKAL SLOVENIJE V ROKOMETU: RD ALPLES ŽELEZNIKI – RK GROSUPLJE

Rokometno društvo Alples Železniki, T: 040 353 033

Četrtek, 19. 12. 2019 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH  
IN AMBASADORJI NASMEHA), OBVEZNE PRIJAVE

Četrtek, 19. 12. 2019 • Cerkev sv. Petra v Selcih, ob 19. uri

PREDBOŽIČNI KONCERT UČENCEV GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

Glasbena šola Škofja Loka, T: 031 633 076, E: pomocnik@gsskofjaloka.si

Sobota, 21. 12. 2019 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

PRVENSTVENA TEKMA 2. DRŽAVNE LIGE ZA ROKOMETAŠE:  
RD ALPLES ŽELEZNIKI – RD SLOVAN

Rokometno društvo Alples Železniki, T: 040 353 033

Četrtek, 26. 12. 2019 • Selca, ob 10. uri

ŠTEFANOV SEJEM

Turistično društvo Selca, T: 031 378 751 E: tdselca@gmail.com

Četrtek, 26. 12. 2019 • Športna dvorana Železniki, ob 17. uri

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT: SLAVNOSTNI KONCERT OB 40-LETNICI

Pihalni orkester Alples Železniki, T: 031 270 537 E: poalples@gmail.com

Sreda, 1. 1. 2020 • odhod izpred pošte v Selcih ali izpred bara v Dolenji 
vasi, ob 18. uri

BAKLADA

Turistično društvo Selca, T: 031 378 751 E: tdselca@gmail.com

Sreda, 8. 1. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

DELAVNICA ZA OTROKE: BARVANJE MANDAL (TANJA PREZELJ)

Sobota, nedelja, 11., 12. 1. 2020 • izpred bazena v Železnikih, ob 00. uri

21. REKREATIVNI POHOD ŽELEZNIKI–RATITOVEC–DRAŽGOŠE

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426  
E: lotric.lojze@gmail.com

Sreda, 15. 1. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE: ZAJČEK GAL VARNO V PROMETU (ANJA ŽABERL)

Četrtek, 16. in 30. 1. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH  
IN AMBASADORJI NASMEHA), OBVEZNE PRIJAVE 

Četrtek, 16. 1. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 19. uri

POTOPISNO PREDAVANJE: CAMINO (PETRA NASTRAN)

Sreda, 22. 1. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC (TATJANA BERTONCELJ)

Četrtek, 23. in 30. 1. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri

DELAVNICA ZA ODRASLE: KALIGRAFIJA (MOJCA KOS)

Sreda, 29. 1. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

LUTKOVNA DELAVNICA (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)

Sreda, 5. 2. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

DELAVNICA ZA OTROKE (SAŠA AMBROŽIČ)
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Četrtek, 6. in 13. 2. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri

DELAVNICA ZA ODRASLE: KALIGRAFIJA (MOJCA KOS)

Petek, 7. 2. 2020 • Sorica – Spodnje Danje

POHOD Z BAKLAMI

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

Sobota, 8. 2. 2020 • Muzej Železniki, trg pred plavžem 

OD 15. DO 18. URE:  MUZEJ ŽELEZNIKI – DAN ODPRTIH VRAT

OD 16. DO 18. URE:  PRIKAZ KOVANJA ŽEBLJEV (TRG PRED PLAVŽEM)

OB 18. URI: 7. JAVNO KOVANJE PESMI: PRED PLAVŽEM MI PESEM POVEJ 
 (TRG PRED PLAVŽEM)

Muzejsko društvo Železniki, T: 04 51 47 356

Sreda, 12. 2. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC (TATJANA ŠMID)

Četrtek, 13. in 27. 2. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH  
IN AMBASADORJI NASMEHA), OBVEZNE PRIJAVE

Sreda, 19. 2. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC (TATJANA BERTONCELJ)

Sobota, 22. 2. 2020 • Igrišče Zali Log, ob 15. uri

OTROŠKI PUSTNI KARNEVAL

Kulturno turistično društvo Zali Log, T: 031 856 968

Sobota, 22. 2. 2020 • Dražgoše, ob 21. uri

PUSTOVANJE V DRAŽGOŠAH 

Kulturno turistično društvo Dražgoše, T: 031 609 942

Nedelja, 23. 2. 2020 • Dražgoše

OTROŠKO PUSTOVANJE V DRAŽGOŠAH 

Kulturno turistično društvo Dražgoše, T: 031 609 942

Sreda, 26. 2. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

LUTKOVNA DELAVNICA (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)

Sobota, 29. 2. 2020 • odhod izpred pošte v Železnikih, ob 6. uri

17. TURNI SMUK IN 14. POHOD S KRPLJAMI SORIŠKA PLANINA–  
RATITOVEC–PRTOVČ

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426  
E: lotric.lojze@gmail.com

Sreda, 4. 3. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

DELAVNICA ZA OTROKE (SAŠA AMBROŽIČ)

Sreda, 11. 3. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC (TATJANA ŠMID)

Sreda, 11. 3. 2020 • pred Plnado v Železnikih, ob 18. uri

LUČ V VODO

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Četrtek, 12. in 26. 3. 2020 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM (NIKA WEIFFENBACH IN  
AMBASADORJI NASMEHA), OBVEZNE PRIJAVE

Sobota, 14. 3. 2020 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

ROKOMETNA TEKMA: RD ALPLES ŽELEZNIKI – RK SEVNICA

Rokometno društvo Alples Železniki, T: 040 353 033

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

Želimo vam čarobne praznike 

in vse lepo v letu 2020.

Naj bo leto 2020 polno neizmerljivih lepih trenutkov.
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Gostišče Tolc
Spodnja Sorica 8, 4229 Sorica

Odprto pet., sob. in nedelja  
od 11. do 21. ure,  

vse ostale dni in ure po dogovoru.

  za vas kuhamo hrano iz lokalnih 
sestavin, menije prilagajamo letnim 
časom

  zasebne in poslovne zabave
  štirje različni prostori
  degustacije vin v vinski kleti
  dnevna kosila
  ob predhodni rezervaciji strežemo 

degustacijske menije
  33 postelj v 4 apartmajih in  

3 sobah, finska savna za 2 osebi 
namenjena tudi zunanjim gostom

  za hrano zaželene rezervacije  
na tel: 041 521 138

www.tolc.eu,          tolc
GOSTIŠČE TOLC PRIMOŽ PINTAR S.P., SPODNJA SORICA 8, SORICA


