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Občina Železniki postaja prijaznejša do kolesarjev
Kolesarska povezava Železniki–Selca počasi dobiva končno podobo, del za 
pokopališčem v Železnikih pa bodo dokončali spomladi po izvedbi protipoplavnih 
ukrepov.

ANA ŠUBIC

S projektom ureditve dobrih sedmih kilometrov dolge kole-
sarske povezave od Plenšaka do Selc postaja občina Železniki 
prijaznejša do kolesarjev. Najprej so zgradili novo kolesarsko 
stezo od Plenšaka do naselja Na plavžu, nakar so na začetku 
tega odseka nedavno za večjo varnost kolesarjev odstranili 
del previsne skale in jo zaščitili z mrežo. Omeniti velja še, da 
so ob kolesarski stezi na Jesenovcu v sodelovanju s Krajevno 
skupnostjo Železniki uredili tudi prostor z zunanjimi napra-
vami za fitnes.
Novozgrajena kolesarska steza povezuje tudi Studeno in Selca, 
poleg tega pa so uredili še javno pot od Alpmetala v smeri sre-
dišča Selc, kjer so asfaltirali manjkajoči del poti. V Železnikih 
so v okviru projekta poleti uredili še slabih 400 metrov ploč-
nika mimo podjetij Domel in Niko ter ga razširili na 2,5 me-
tra, tako da služi tudi kot kolesarska steza. Pripravili so tudi 
že odsek od hiše Fajgelnovih za pokopališčem, zgradili so brv 
čez mlinščico, od tam pa se kolesarska pot nadaljuje za Plnado 
do Racovnika. Ta odsek bodo v kratkem asfaltirali, z ureditvijo 

odseka od mostu v Ovčjo vas proti Fajgelnu pa bodo počakali, 
da bo direkcija za vode na tem območju izvedla protipoplavne 
ukrepe, je napovedal župan Anton Luznar. »Obljubljeno je, da 
naj bi vodne ureditve končali spomladi, potem pa bomo uredili 
še ta odsek kolesarske steze in dokončno izvedli talne označbe 
na obstoječih cestah oz. odsekih, kjer ni bilo možno zgraditi lo-
čene kolesarske steze,« je pojasnil. Investicija, ki jo izvaja pod-
jetje Lavaco, je vredna 1,2 milijona evrov in jo sofinancira EU.
Kolesarsko pot od Plenšaka bodo kmalu podaljšali naprej 
do Zalega Loga, in sicer v okviru gradnje zadrževalnika pod 
Sušo, ki že poteka in vključuje tudi novo ureditev državne ce-
ste vključno s kolesarsko stezo. Kolesarsko povezavo po napo-
vedih župana načrtujejo tudi v spodnjem delu od Selc preko 
Dolenje vasi in naprej do Ševelj, od koder bo z urejanjem na-
daljevala Občina Škofja Loka. Kolesarsko povezavo bodo spe-
ljali pod hribom Hrastnik do praprotniškega mostu, od tam 
naprej pa jo bo urejala direkcija za infrastrukturo v sklopu 
rekonstrukcije državne ceste do Podlubnika.

Slabih 400 metrov pločnika mimo podjetij Domel in Niko po 
razširitvi na 2,5 metra lahko uporabljajo tudi kolesarji. Površino 
bodo v nadaljevanju tudi ustrezno označili. / Foto: Gorazd Kavčič

Fitnes na prostem ob kolesarski stezi na Jesenovcu / Foto: Tina Dokl
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Občina Železniki se je pred kratkim lotila ureditve 350 metrov 
dolgega odseka Vistop–Širokar v Dolenji vasi. Kot je pojasnil 
občinski svetovalec za investicije Peter Košir, bodo zgradi-
li 2,5 metra široko površino, ki jo bodo poleg pešcev lahko 
uporabljali tudi kolesarji. Gradnjo izvaja podjetje CVP s po-
dizvajalcem, podjetjem Lavaco. Po podatkih Koširja naj bi jo 
končali do sredine novembra, poteka pa ob občasnih polo-
vičnih zaporah ceste. Investicija, ki jo izvajajo v okviru prve 
faze projekta kolesarske povezave Selca–Dolenja vas–Ševlje, 
bo občino stala 174 tisoč evrov.
V Dolenji vasi so si po besedah predsednika krajevne skupno-
sti Jerneja Beštra vedno prizadevali za varnost otrok in osta-

lih krajanov. Ob regionalni cesti je bil doslej zgrajen več kot 
en kilometer pločnikov po eni strani in na nekaterih delih 
tudi po obeh straneh. Da s pločniki povežejo celo vas, manjka 
le še odsek Vistop–Širokar in krajši odsek v centru vasi ob av-
tobusni postaji, ki naj bi ga uredili prihodnje leto, je pojasnil 
Bešter. Povedal je še, da je bila gradnja pločnika na odseku Vi-
stop–Širokar predvidena že leta 2019, a so projekt dopolnili z 
razširitvijo pločnika, s čimer so zagotovili še prostor za kole-
sarsko stezo. »Dodali smo tudi avtobusno postajo pri silosih. 
Izvedbo smo bili primorani za nekaj let zamakniti. Prebivalci 
na tem predelu so bili zaradi tega kar malo nejevoljni, saj je 
veliko šoloobveznih otrok, ki morajo hoditi po cesti. Vedeti pa 
moramo, da so taki posegi izredno dragi in je v kratkem času 
težko zagotoviti dovolj denarja. Z vztrajnostjo in potrpežlji-
vostjo smo dočakali izvedbo, ki nam bo dodatno zagotovila 
varnost v cestnem prometu,« je poudaril Bešter.

V Dolenji vasi bodo 
varnejši
Ob regionalni cesti na odseku Vistop–
Širokar poteka urejanje pločnika in 
kolesarskih površin.

ANA ŠUBIC

Ureditev površin za pešce in kolesarje ob državni cesti v Dolenji vasi 
naj bi končali do sredine novembra. / Foto: Ana Šubic

Bliža se začetek gradnje težko pričakovane obvoznice mimo sta-
rega dela Železnikov. Pogodba med Direkcijo RS za infrastruktu-
ro (DRSI), Občino Železniki ter izvajalcema, Gorenjsko gradbeno 
družbo in podjetjem Mapri Proasfalt, je bila podpisana že julija, rok 
za izvedbo pa je dve leti. Kot je znano, se je po izdaji gradbenega 
dovoljenja za tretji odsek protipoplavnih ukrepov od Dermotove-
ga jezu do Dolenčevega jezu, kjer bo potekala tudi obvoznica, ena 
od strank pritožila na upravo sodišče. »O njeni pritožbi še ni bilo 
razsojeno. Direkcija RS za vode bo vodne ureditve gradila naprej 
na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja, medtem ko bo DRSI 
urejal samo tiste dele, ki jih lahko urejajo kot vzdrževalna dela v 
javno korist. To je gradnja obeh križišč: enega na spodnji strani, 
kjer zavijemo v naselje Na plavžu, in drugega na zgornji strani pod 
nogometnim igriščem. Prav tako lahko porušijo tudi objekte, kate-
rih lastnik je že država in so že prevzeli ključe. Eden takih je starej-
ša dotrajana hiša pri mostu za Ovčjo vas. V okviru prvih del naj bi 
porušili to hišo. GGD napoveduje, da bo dela začel še ta mesec,« 
je pojasnil župan Anton Luznar. Investicija bo stala dobrega 4,1 
milijona evrov, od tega bo DRSI zagotovil blizu 3,7 milijona evrov, 
občina pa bo prispevala 482 tisoč evrov. A. Š.

Že ta mesec vzdrževalna dela za 
obvoznico

V teh dneh se bo pri pošti na Češnjici začelo urejanje infrastruk-
ture za potrebe bodoče tržnice, ki si jo domačini želijo že dlje 
časa. Letos bodo izvedli prvo fazo investicije, ki zajema ureditev 
komunalne infrastrukture na lokaciji nove tržnice in postavitev 
kontejnerja s sanitarijami. Občinski svetovalec za investicije Pe-
ter Košir pričakuje, da bodo izvajalci iz škofjeloškega podjetja 
Gaber prestige kontejner postavili konec tega meseca, prva faza, 
ki bo stala 85 tisoč evrov, pa naj bi bila končana do konca novem-
bra. Dela začenjajo kasneje, kot so načrtovali, saj so čakali na 
izgradnjo mostu čez vodotok Češnjica v neposredni bližini, poleg 
tega pa so imeli spomladi težave z iskanjem izvajalca, saj se na 
prvi javni razpis ni prijavil nihče. Tako so junija z rebalansom pro-
računa sredstva za drugo fazo investicije, ki zajema postavitev 
objekta z enokapno streho in pokritega prostora vzdolž obstoje-
če pešpoti, zamaknili na prihodnje leto. V tretji fazi, ki jo načrtu-
jejo v prihodnjih letih, je projektant predvidel še lesen objekt v 
stilu dvojnega kozolca. A. Š.

Začenja se gradnja tržnice

V četrtek, 20. oktobra, ob 16. uri bo v kulturnem domu v Železni-
kih predstavitev protipoplavnih ureditev na območju Dermotove-
ga jezu, ki jo bodo izvedli predstavniki Direkcije RS za vode, pro-
jektanta, podjetja Izvor, in izvajalca, podjetja Nivo Eko. »Na tem 
odseku je prišlo do več sprememb. Direkcija za vode je odkupila 
hidroelektrarno Fužina in ne deluje več, zato tudi ni več 300 metrov 
dolgega kanala v strugi, ki bi vodo usmerjal na elektrarno. Dermo-
tov jez bodo delno ohranili, a ga bodo znižali približno za en meter. 
V času rušenja in gradnje mostu za Ovčjo vas bodo nekoliko nižje 
od obstoječega mosta postavili nadomestni most za ves promet,« 
je povedal župan Anton Luznar. A. Š.

Predstavitev ukrepov na območju 
Dermotovega jezu
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V četrtek, 29. septembra, se je železni-
karski občinski svet sestal na 25. redni 
seji, zadnji v tem mandatu.
Svetniki so pod streho spravili drugi re-
balans letošnjega občinskega proračuna, 
ki je po novem 77 tisoč evrov nižji kot prej, 
in sicer predvsem zaradi nižje vrednosti 
sanacije brežine Na plavžu in posledično 
tudi nižjega državnega sofinanciranja. 
Prihodke načrtujejo v višini 9,8 milijo-
na evrov, odhodkov pa naj bi bilo slabih 
12,7 milijona. Primanjkljaj bodo pokrili z 
ostankom sredstev na računih in zadol-
ževanjem. Ob tem je občinski svetovalec 
za proračun, finance in gospodarstvo Da-
mjan Mavri opozoril, da so se po junijski 
seji občinskega sveta, ko so s prvim reba-
lansom predvideli možnost najema kre-
dita do 1,6 milijona evrov, na družbenih 
omrežjih pojavile napačne informacije 

o veliki zadolženosti občine. Dejal je, da 
je 1,6 milijona evrov maksimalni znesek 
kredita, ki bi ga občina najela, a bo vre-
dnost na koncu precej nižja. Ta čas še pri-
pravljajo izračune, točen znesek kredita 
pa bo znan v mesecu dni.

NAJVEČJA SPREMEMBA PRI ZEMLJIŠČU 
ZA DOM STAREJŠIH
Z rebalansom so ustrezno prerazpore-
dili določena sredstva znotraj postavk 
– s projektov, ki ne bodo izpeljani ali pa 
bodo cenejši, na postavke, pri katerih 
je prišlo do zvišanja stroškov. Največja 
sprememba je nastala pri postavki za 
nakup zemljišča za dom starejših. Ve-
čji del denarja v višini 274 tisoč evrov so 

preusmerili v dodatne ukrepe za zago-
tavljanje poplavne varnosti, pri čemer 
na občini pričakujejo, da bo večina de-
narja povrnjena iz sklada za okrevanje 
in odpornost, a ne v letošnjem letu. Del 
denarja so namenili še za povečanje 
postavke za projektno dokumentacijo 
doma starejših. Tako se bodo lahko lo-
tili projektiranja, ko bo objavljen razpis 
za gradnjo javnih domov, je napovedal 
župan Anton Luznar in dodal, da se s 
pristojnim ministrstvom dogovarjajo, 
da bi bil nakup zemljišča možen tudi 
naknadno, ko bo ministrstvo izdalo 
sklepe o izbiri, da ne bi občina po nepo-
trebnem hitela z nakupom.
Med projekti, s katerih so odvzeli de-
nar, je Mavri omenil tudi energetsko 
sanacijo večstanovanjskega objekta 
Na Kresu 18, ki je letos ne bodo izvedli, 
enako denimo velja za sanacijo pritoka 
Selnica, na drugi strani pa so povečali 
sredstva določenim projektom in uvedli 
nekaj novih postavk, npr. 15 tisoč evrov 
za izdelavo skulpture enega od znanih 
Selčanov v novem parku v Selcih, ki ga 
krajevna skupnost načrtuje na lokaciji 
nekdanjega gasilskega doma.
V poročilu o izvrševanju proračuna v le-
tošnjem prvem polletju so svetniki izve-
deli, da so bili prihodki do konca junija 
realizirani 41-odstotno, predvsem zaradi 
tega, ker bo občina glavnino državnega 
sofinanciranja za investicije prejela v 
drugi polovici leta. Odhodki so bili re-
alizirani v višini 29 odstotkov, saj so se 
večja plačila izvajalcem začela z julijem.

V ANTONOVEM VRTCU ZVIŠALI CENE
Občinski svet je soglašal tudi z 11,5-od-
stotnim dvigom cen programov v Anto-
novem vrtcu za obdobje od 1. septembra 
dalje. Gre za manjši vrtec, obiskuje ga 42 
otrok in z dosedanjimi cenami niso več 
zmogli pokrivati tekočih izdatkov. Kot ra-
zlog za dvig cen so navedli visoke stroške 
dela ter višanje stroškov materiala in sto-
ritev. Ekonomska cena za prvo starostno 
obdobje je 554,42 evra (za starše 454,96), 
za drugo starostno obdobje 442,60 (za 
starše 363,21) in za oddelek tri- in štirile-
tnih otrok 484,99 (cena za starše 399,09). 

Cena za starše ostaja enaka kot v Vrtcu 
Železniki, saj razliko do cene programov 
za Antonov vrtec pokrije občina. Kot je po-
jasnila občinska svetovalka za družbene 
dejavnosti Martina Logar, so cene vrtcev 
v občini Železniki v primerjavi z drugi-
mi vrtci po Sloveniji še vedno nizke, saj 
ponekod tudi v vrtcih z velikim številom 
otrok ekonomske cene za prvo starostno 
obdobje že presegajo 600 evrov.

POBUDA ZA UREDITEV PREHRANE ZA 
STAREJŠE
Svetniki so izvedeli še, da je odbor za druž-
bene dejavnosti obravnaval tudi pobudo 
občanke za ureditev prehrane za starej-
še občane. A naknadno poizvedovanje je 
pokazalo, da interes lokalnih gostincev 
ni velik, nekoliko večjo pripravljenost je 
pokazala osnovna šola, ki bi lahko pokri-
vala deset uporabnikov, je svetnikom po-
ročala predsednica odbora Julijana Prevc. 
Občanka je predlagala tudi povečanje ob-
sega pomoči na domu še na popoldanski 
čas, a so v Centru slepih, slabovidnih in 
starejših Škofja Loka, ki izvaja to storitev, 
odgovorili, da je zaradi pomanjkanja ka-
dra to težje izvedljivo.
Občinski odbor za komunalno dejav-
nost in varstvo okolja pa je med drugim 
obravnaval idejno zasnovo pločnika pri 
novem delu Studena. Na odboru so po 
besedah predsednika Janeza Thalerja 
ugotavljali, da bi veljalo narediti projekt 
za širšo različico pločnika, da bi to povr-
šino lahko uporabljali tudi kolesarji in bi 
jo navezali na novozgrajeno kolesarsko 
stezo na spodnjem delu Studena. Komu-
nalni odbor je obravnaval tudi predlog 
izvedbe javne razsvetljave ob načrtovani 
rekonstrukciji državne ceste od Rudna 
do ribogojnice. Projektanti bi na to traso 
umestili 36 svetilk, na Rudnu pa menijo, 
da bi jih zadoščalo že šest oz. sedem.

ODLOK O OSKRBI ZAPUŠČENIH ŽIVALI
Občinski svet je v drugi obravnavi pod-
prl tudi Odlok o načinu opravljanja 
gospodarske javne službe zagotavlja-
nja zavetišča za zapuščene živali na 
območju občine Železniki. Lani spreje-
ta novela Zakona o zaščiti živali je na-

Sprejeli drugi rebalans proračuna
Na zadnji seji občinskega sveta v tem mandatu so občinski svetniki med drugim 
potrdili drugi rebalans občinskega proračuna in nove cene programov v Antonovem 
vrtcu.

ANA ŠUBIC

Kot je pojasnila občinska 
svetovalka za družbene 
dejavnosti Martina Logar, so 
cene vrtcev v občini Železniki 
v primerjavi z drugimi vrtci po 
Sloveniji še vedno nizke, saj 
ponekod tudi v vrtcih z velikim 
številom otrok ekonomske cene 
za prvo starostno obdobje že 
presegajo 600 evrov.
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mreč določila, da morajo občine oskr-
bo zapuščenih živali izvajati kot javno 
službo. Občina Železniki je podobno kot 
številne druge občine doslej to izvajala s 
pogodbenim razmerjem, pri čemer ima 
oskrbo zapuščenih mačk urejeno z Dru-
štvom Žverca, oskrbo zapuščenih psov 
pa z Zavetiščem Horjul. Odlok predsta-
vlja podlago za izvedbo javnega razpisa 
in podelitev koncesije. Na podlagi raz-
prave iz prve obravnave so čas trajanja 
koncesije s petih let skrajšali na tri leta.
Svetniki so se seznanili tudi s poroči-
loma o delu Nadzornega odbora Obči-
ne Železniki v mandatu 2018–2022 in o 
opravljenem nadzoru predlanske pora-
be sredstev iz občinskega proračuna v 
Osnovni šoli Železniki, ki ji je odbor iz-
rekel pozitivno mnenje.
Na predlog mandatno-volilne komisije so 
svetniki dali pozitivno mnenje o obeh pri-
javljenih kandidatih za ravnatelja Glasbe-
ne šole Škofja Loka: Ireni Kržišnik in Kle-
menu Karlinu. Izvolili so tudi kandidata 
za elektorja za potrebe volitev v državni 
svet, in sicer Mateja Šubica in Boža Pre-
zlja, ki ju je predlagal Občinski odbor SLS 
Železniki. To je bil edini predlog za elek-
torja, predlogov za kandidata za člana dr-
žavnega sveta pa komisija ni prejela.

O PEDIATRU TER NAČRTIH V ŠOLI IN 
VRTCU
Pri pobudah se je več svetnikov navezalo 
na potrebo po pediatru, za katerega si v 
občini že dlje časa neuspešno prizadeva-
jo. Po njihovem bi morali doseči vsaj, da 
bi pediater v Železnike prišel opravit sis-
tematske preglede učencev, da staršem 
ne bi bilo več treba voziti otrok na pre-
gled v Škofjo Loko. Beseda je nanesla tudi 
na zagotavljanje dodatnih vrtčevskih 
kapacitet, če bo s prihodnjim šolskim 
letom zaradi povečanega vpisa v prvi 
razred ena skupina vrtca izgubila igral-
nico v prostorih šole. Župan je povedal, 
da sta se pred kratkim z občinskim sve-
tovalcem za investicije Petrom Koširjem 
po ogledu novih šolskih prostorov sesta-
la z vodstvom šole. Ugotavljali so, da bi 
bila v primeru pomanjkanja prostora v 
vrtcih najhitrejša rešitev ureditev doda-
tnega oddelka v Dražgošah, dolgoročno 
pa bi izkoristili prostor med Domelovo 
garažno hišo in obstoječim vrtcem. Po 
besedah župana so se dogovorili tudi, da 
pripravijo projekt preureditve prostorov 
v zahodnem delu šole, kjer izvajajo teh-
nični pouk, in da naredijo oceno stroška 
nove opreme knjižnice.

Plečnikov spomenik v Dolenji vasi naj bi obnovili do 
konca oktobra.

Občina Železniki nadaljuje obnovo Pleč-
nikovega spomenika žrtvam v Dolenji 
vasi. Na spomeniku državnega pomena 
so že spomladi na grobo očistili streho 
in ob pregledu strešnikov ugotovili, da 
so ti v razmeroma dobrem stanju in jih 
ni treba menjati, zato jih bodo sedaj oči-
stili in premazali z zaščitno snovjo, je 
povedal župan Anton Luznar. Prav tako 
bodo očistili in zaščitili tudi ostrešje in 
kovinske dele, poleg tega pa bodo oči-
stili spomenik in obnovili napise ter 
uredili dostopno pot in odvodnjavanje. 
Na predlog strokovnjaka iz Arboretuma 
Volčji Potok so že odstranili tudi del brez 
v okolici spomenika. Obnova, ki jo izva-
ja škofjeloško podjetje Gaber prestige, 
naj bi bila končana do konca oktobra. 
Vredna je 64 tisoč evrov in jo s 30 tisoč 
evri sofinancira ministrstvo za kulturo.  
V Dolenji vasi so po besedah predsedni-
ka krajevne skupnosti Jerneja Beštra 
ponosni na Plečnikovo mojstrovino. 
»Zavezali smo se, da za okolico skrbimo 
domačini. Že kar nekaj let zanjo skrbim 
jaz, zato sem od blizu videl potrebo po 
temeljiti obnovi spomenika in okolice,« 
je pojasnil Bešter, ki je na obnovitvena 
dela prvič opozoril že leta 2004. »Skozi 
leta se je krog somišljenikov razširil in 
pripeljal do obnove v letošnjem letu, ki 
zajema v prvi fazi restavriranje spome-
nika, ureditev okolice, in če bo dovolj 

denarja, še zamenjavo in posaditev 
manjkajočih brez v zgornjem delu: sku-
paj 12 v krogu spomenika, tako kot je 
bilo prvotno. 
V nadaljevanju je v drugi fazi predvide-
na še zamenjava oz. pomladitev brezo-
vega drevoreda. Breze se namreč sušijo, 
suhi padajoči deli vej so nevarni za obi-
skovalce,« je pojasnil Bešter. Prepričan 
je, da bo obnovljeni Plečnikov spome-
nik občino Železniki in Dolenjo vas še 
naprej delal prepoznavni v slovenskem 
prostoru in širše.

ANA ŠUBIC

Obnavljajo spomenik

Spomenik bodo restavrirali in uredili 
njegovo okolico.

Župan Anton Luznar se je v svojem poročilu na zadnji seji občinskega sveta dotaknil tudi 
informacije, ki je zaokrožila med občani, in sicer da Občina Železniki 15 let po katastrofal-
nih poplavah ni več upravičena do sredstev sanacijskega programa ministrstva za okolje 
in prostor in da bi jih ob večji aktivnosti občinske uprave lahko še naprej koristila. Kot je 
pojasnil Luznar, kandidat za župana Marko Gasser navaja, da se bo trudil ponovno zago-
toviti upravičenost do tega denarja. »Ker v občinski upravi nimamo informacije, da občina 
po 15 letih od poplav ne bi bila več upravičena do sredstev iz tega naslova, in ker zelo do-
bro sodelujemo s predstavniki sektorja za zmanjšanje posledic naravnih nesreč, smo jih 
zaprosili za mnenje glede te informacije. Zapisali so, da menijo, da gre zgolj za zavajanje 
in zlorabo predvolilne kampanje. In še, da je bil program obnove po poplavah 2007 že 
pred leti zaključen. Za odpravo posledic naravnih nesreč velja zakon o odpravi posledic 
naravnih nesreč. V okviru zakona in programa se obnovi pomembnejša infrastruktura, sa-
nirajo plazovi in sofinancira obnova stavb v nekem časovnem obdobju, seveda glede na 
zmožnosti države in občinskih proračunov,« je razložil župan Luznar. A. Š.

Občina je upravičena do sanacijskih sredstev
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Občina se je je pred kratkim lotila urejanja lokalne ceste 
Rovte–Martinj Vrh–Jesenovec na dobrih 900 metrov dolgem 
odseku mimo Vancarja. »Ta čas poteka urejanje drenaž in 
priprava podlage, preplastitev pa je predvidena do sredine 
novembra,« je povedal občinski svetovalec za komunalno 
dejavnost Rok Pintar. Pogodbena vrednost investicije znaša 

približno 236 tisoč evrov, izvaja pa jo podjetje HIP KA. Večina 
cestnih odsekov, vključenih v letošnji program asfaltiranja 
občinskih cest, pa je že dobila asfaltno prevleko. Minuli ko-
nec tedna so asfaltirali krajša odseka lokalne ceste v Lajšah 
in 250-metrski odsek ceste s Prtovča proti lovski koči na Toli, 
preostalega dela te ceste, kjer so zgradili tudi oporne zidove, 
pa letos še ne bodo asfaltirali, saj čez zimo zna priti do pose-
danja za zidovi. Predvideno je še asfaltiranje krajšega odseka 
ceste Počivalo–Črni Vrh–Davča (od državne ceste proti odce-
pu Bitenc) ter javne poti Zažlebar in odseka sanacije usada 
pod Buhom v Martinj Vrhu, je napovedal Pintar. Že pred tem 
so avgusta asfaltirali 370 metrov lokalne ceste od Selc proti 
Topoljam, osemdeset metrov javne poti Podgrivar–Žbontar v 
Davči in več krajših odsekov lokalne ceste Spodnja Golica–
Selca ter v juniju nekaj krajših odsekov na območju Rudna, 
Dražgoš, Sorice, Spodnjih Danj in Podporezna. Skupna vre-
dnost letošnjega programa asfaltiranja občinskih cest je 237 
tisoč evrov (z DDV), dela pa izvaja Gorenjska gradbena družba.

Nad naseljem Na plavžu od konca avgusta poteka druga faza sa-
nacije strme brežine, na kateri bodo tik pod zgornjimi skalnimi 
robovi s pomočjo helikopterja vgradili tri podajno-lovilne siste-
me dolžine šestdeset metrov in višine pet metrov. »Najprej smo 
zagotovili osnovno varnost spodnjih objektov in ljudi z izvedbo 
lahkih lovilnih palisad, nato smo izvedli posek dreves v liniji 
ograj ter zgradili dva manipulativna platoja na pobočju, kamor 
smo s helikopterjem že transportirali material in opremo,« je 
pojasnil Gregor Ivnik Dujovič iz podjetja Eho Projekt. Pred dnevi 
so se že lotili vrtalnih del z alpinistično vrtalno garnituro. Ivnik 
Dujovič pričakuje, da bo v primeru ugodnih razmer v drugi polo-
vici oktobra vse pripravljeno za nameščanje stebrov in mrež lo-
vilnih ograj na lice mesta s helikopterjem. Pri tem bodo skušali 
dela opravljati tako, da bodo čim manj moteča za okolico, kljub 
temu pa bo nastajalo nekaj hrupa. Preostala montažna dela bi 
nato končali v začetku novembra. »Vzporedno s temi deli bomo 
izvajali tudi stabilizacijo najbolj labilnih blokov,« je dodal.

Helikopterska montaža 
v drugi polovici oktobra
ANA ŠUBIC

Helikopterska dostava materiala in opreme na brežino Na plavžu

Asfaltirali so tudi slabih 400 metrov ceste od Selc proti Topoljam. 
/ Foto: Ana Šubic

Urejajo občinske ceste
ANA ŠUBIC

V zgornji Dašnici so v poletnih mesecih obnovili športno igrišče. Kot 
je pojasnil občinski svetovalec za investicije Peter Košir, je bila as-
faltna površina dotrajana, polovica igrišča pa se je posedala, zato 
so ga zravnali, na celotni površini preplastili in poskrbeli še za talne 
označbe. Investicija je stala slabih 18 tisoč evrov in jo je izvedla Ob-
čina Železniki s sredstvi participativnega proračuna. A. Š.

Obnovili igrišče v zgornji Dašnici
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Položaj nadzornega odbora je oprede-
ljen v Zakonu o lokalni samoupravi. 
Ta določa, da je Nadzorni odbor eden 
od treh organov občine, ki je zadolžen 
za nadzor nad porabo javnih sredstev v 
občini. Njegova pristojnost je opravlja-
nje nadzora nad ravnanjem s premo-
ženjem občine, nad namenskostjo in 
smotrnostjo porabe proračunskih sred-
stev ter nad finančnim poslovanjem 
uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor je na svoji drugi seji, 
dne 20. 12. 2018, imenoval Občinski svet 
Občine Železniki. Vanj so bili imenovani 
naslednji člani: Valerija Čemažar Čikič, 
Maja Jelenc, Jože Kamenšek, Franci Mi-
helčič in Janez Trojar. Delo nadzornega 
odbora je vodil Janez Trojar.
Med mandatom se je nadzorni odbor 
sestal na 16 sejah, na katerih je spre-
jel šest poročil o opravljenih nadzorih. 
Nadzori so se nanašali na: poslovanje 
dveh krajevnih skupnosti, in sicer Kra-
jevne skupnosti Železniki v letu 2018 in 
Krajevne skupnosti Davča v letu 2019, tri 
projekte Občine Železniki (urejanje po-
vršin ob regionalni cesti v Dolenji vasi, 
urejanje javne infrastrukture za potre-
be ekonomsko poslovne cone Alples, 
ureditev lokalne ceste Ojstri Vrh–Sle-
me–Zgornja Golica) in porabo sredstev 
občinskega proračuna v Osnovni šoli 
Železniki v letu 2020. Vsa navedena 
poročila so javno dostopna na spletni 
strani Občine Železniki (https://www.
zelezniki.si/; pod zavihkom: organi ob-
čine/nadzorni odbor).
Pri nadzoru omenjenih krajevnih sku-
pnosti se je nadzorni odbor seznanil s 
številnimi nalogami, ki sta jih opravi-
li krajevni skupnosti. Naloge so bile v 
veliki meri uspešno izvedene, v poslo-
vanju pa so bile odkrite tudi pomanj-
kljivosti, zato je bilo obema podano 
pozitivno mnenje s pridržkom. V poro-
čilih smo podrobneje opozorili nanje, 
podali priporočila in predloge za njiho-
vo odpravo ter predlagali možne izbolj-
šave. Na podlagi opravljenih nadzorov 
in ugotovljenih podobnih pomanjklji-
vosti (npr. na področju izvajanja inve-

sticij, vzdrževanja cest in finančnega 
poslovanja) je možno sklepati, da na-
pake v poslovanju nastajajo iz sistem-
skih razlogov. Ti so verjetno predvsem 
naslednji: prenos preobsežnih in pre-
zahtevnih nalog s področja občine na 
krajevne skupnosti z odloki (področje 
urejanja pokopališč, področje rednega 
vzdrževanja občinskih cest), nezado-
stna strokovna usposobljenost članov 
sveta krajevnih skupnosti (glede na 
zahtevnost zakonsko predpisanih po-
stopkov, ki jih je treba upoštevati pri 
opravljanju nalog krajevnih skupnosti 
kot oseb javnega prava) ter nezadostna 
kontrola poslovanja s strani občine. 
Glede na zapisane ugotovitve bi bilo 
smotrno podrobno pregledati sedanjo 
ureditev delovanja krajevnih skupno-
sti in izpeljati ustrezno reorganizacijo 
sistema.
Opravljeni so bili tudi trije pregledi iz-
vedbe projektov Občine Železniki, ki so 
se nanašali predvsem na izgradnjo oz. 
rekonstrukcijo prometne infrastruktu-
re. Pri nadzoru se je izkazalo, da so bili 
vsi trije projekti uspešno izpeljani, po-
kazale pa so se določene pomanjkljivo-
sti pri njihovi izvedbi. Nadzorni odbor je 
zato v poročilih za vse tri projekte podal 

pozitivno mnenje, a s pridržkom. K ugo-
tovljenim pomanjkljivostim je podal 
priporočila, s katerimi bi se v nadzorih 
pregledani projekti ustrezneje uredili, 
dodal pa je tudi konkretne predloge za 
postopkovno izboljšavo prihodnjih pro-
jektov s podobnih področij.
Zadnji nadzor tega mandata nadzor-
nega odbora je bil opravljen na podro-
čju poslovanja največjega občinskega 
javnega zavoda, in sicer Osnovne šole 
Železniki. Nadzor se je osredotočil na 
porabo sredstev, ki jih je zavod s strani 
ustanovitelja prejel v letu 2020. V poslo-
vanju ni bilo odkritih nobenih napak, 
zato je bilo zavodu v poročilu podano 
pozitivno mnenje.
Na podlagi Zakona o lokalni samoupra-
vi nadzorni odbor od občinskega sveta, 
župana ter Krajevnih skupnosti Žele-
zniki in Davča pričakuje, da bodo izvedli 
dolžno obravnavo sprejetih poročil ter v 
skladu s svojimi pristojnostmi upošte-
vali podana priporočila in predloge.
Upamo, da je nadzorni odbor v tem 
mandatu s svojimi konkretnimi in kon-
struktivnimi predlogi nakazal smerni-
ce za izboljšave pri vodenju občinskih 
projektov in učinkovitejše delovanje 
krajevnih skupnosti v prihodnosti.

Delo nadzornega odbora Občine Železniki
Ob iztekajočem se mandatu želimo člani Nadzornega odbora Občine Železniki 
občanom predstaviti svoje delo med leti 2018 in 2022.

JANEZ TROJAR

Nadzorni odbor Občine Železniki: Jože Kamenšek, Maja Jelenc, Janez Trojar, Valerija Čemažar 
Čikič in Franci Mihelčič
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V začetku oktobra je minilo leto dni, od-
kar je direktor Toplarne Železniki Ma-
tjaž Homar. Škofjeločan, ki je pred tem 
največ izkušenj na področju energetike 
dobil v podjetju Eltec Mulej in Petrolu, 
se v toplarni srečuje z različnimi izzivi, 
ki jih ob poglabljanju energetske krize 
ne manjka. Potem ko je z lanskim apri-
lom prišlo do zaustavitve soproizvodnje 
električne in toplotne energije, se je že 
prejšnje vodstvo odločilo za predela-
vo kotla, v katerem lahko za energent 
uporabljajo odslužen les, kar zelo pri-
pomore k rentabilnemu poslovanju in 
zaviranju podražitev toplotne energi-
je, ugotavlja Homar. Kot zagotavlja, se 
bodo odjemalci Toplarne Železniki vsaj 
do konca leta ogrevali po obstoječih ce-
nah, nato pa bo že jasno, ali bodo po-
trebne podražitve in kolikšne.

 Ͱ Začniva z vprašanjem, ki vaše od-
jemalce najbolj zanima. V trenutni 
energetski krizi se vsi najbolj bojijo 
podražitve ogrevanja. Kako bo s To-
plarno Železniki?
Z letošnjim 1. februarjem smo že po-
dražili cene daljinskega ogrevanja, in 
sicer za približno deset odstotkov na le-
tnem nivoju. Do zvišanja cen je prišlo 
predvsem zaradi podražitve električne 
energije, ki jo za svoje delovanje upora-
bljajo naprave za proizvodnjo in distri-
bucijo toplotne energije. Ob tem moram 
poudariti, da nam gre zelo na roko, da 
lahko po predelavi parnega kotla v to-
plovodnega uporabljamo manjvreden 
oz. iztrošen les, s čimer vhodni strošek 
energenta ostaja nizek. Ogrevanje se 
zato doslej ni kaj dosti podražilo, sploh 
če primerjamo s tistimi, ki so na primer 
odvisni od plina. Kaj bo s cenami ogre-
vanja v prihodnje, pa trenutno težko na-
povem. Predvsem je to odvisno od trga 
električne energije. Več bo jasno pred 
koncem leta. V novembru ali decembru 
bomo podpisovali pogodbe za prihodnje 
leto, in če bo cena elektrike ostala na 
letošnjem nivoju, bomo lahko ohranili 
obstoječe cene ogrevanja. Naj dodam, 

da odločitev glede cen ne sprejemam 
sam. Nadzorni svet Toplarne Železniki 
potrjuje predlagane spremembe cenika, 
na koncu pa jih mora odobriti še Agen-
cija za energijo RS. Nemogoče je, da bi 
do podražitev prišlo z danes na jutri, saj 
postopki terjajo določen čas. Ob zadnji 
podražitvi sem na primer nadzornemu 
svetu nov cenik in argumente za njego-
vo vpeljavo predstavil v decembru 2021, 
veljati pa je začel s februarjem 2022.

 Ͱ Imate poleg kurjenja odsluženega 
lesa na voljo še kakšen ukrep, s kate-
rim bi lahko zavirali podražitve?
Možnosti so izčrpane, smo pa z omenje-
no predelavo kotla in kurjenjem odslu-
ženega lesa, za kar imamo pridobljeno 
tudi okoljevarstveno dovoljenje, dosegli 
res velike učinke. Za parni kotel smo 
lahko uporabljali za energente čiste, 
bele sekance, kar ni bilo poceni, po pre-
delavi pa lahko uporabimo bistveno več 
odsluženega lesa, ki ga dobimo iz okoli-
ce, od Komunale Škofja Loka pa tudi od 
izvajalca protipoplavnih ukrepov Nivo 
Eko, ki dovaža zeleni odrez. Ob tem ku-
pujemo še lubje in sekance. Prej ni bilo 
možno uporabljati manjvrednega lesa, 
ker enostavno ni bil dovolj kaloričen. 
Pri soproizvodnjah elektrike in toplote 
je treba zagotoviti določeno mejo izko-

ristka, ki ga zahtevajo pristojni organi. 
Odločitev za to predelavo je bila zelo pa-
metna, čeprav je do nje prišlo že pred 
mojim prihodom v toplarno.

 Ͱ Ste tudi letos izvedli kakšna inve-
sticijska vlaganja?
Izvedli smo popravilo na toplovodu pri 
Alplesu, kjer je prišlo do nesreče, saj je 
kamion poškodoval vročevod nad cesto. 
Prestavili smo ga pod cesto. Dela so bila 
zaradi tega sicer dražja, a je takšna reši-
tev predvsem varnejša, boljša in trajna. 
Bilo je še nekaj drugih del na toplovodu, 
izvedli smo redno vzdrževanje obeh ko-
tlov, pri predelanem smo med drugim 
ustrezno poskrbeli še za transporter, da 
je pripravljen na novo sezono. Sicer pa 
poteka tudi menjava in umeritev toplo-
tnih števcev, kar je po evropski direktivi 
treba izvajati vsakih pet let.
Lahko povem še, da se pripravljamo na 
prijavo na razpis za digitalizacijo, kjer 
želimo pridobiti sredstva, s pomočjo 
katerih bomo odjemalcem lahko zame-
njali regulatorje. Starejši so dotrajani, 
vse težje je dobiti tudi rezervne dele za-
nje.

 Ͱ Koliko odjemalcev imate? Se njiho-
vo število povečuje?
Precej bolj kot od gospodinjskih smo 
odvisni od industrijskih odjemalcev, 

Cena ogrevanja odvisna predvsem od cene elektrike
Odjemalci Toplarne Železniki se še vedno ogrevajo z enim najcenejših virov, pravi 
njen direktor Matjaž Homar. Ob koncu leta bo jasno, ali bodo potrebne podražitve in 
kolikšne.

ANA ŠUBIC

Direktor Toplarne Železniki Matjaž Homar / Foto: Simon Benedičič
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ki jim prodamo 70 odstotkov toplotne 
energije. Enostanovanjskih gospodinj-
skih odjemalcev je 211.
Vesel sem, da smo podpisali nekaj po-
godb z novimi odjemalci in da je no-
vih priključitev več kot pa odpovedi. 
Premiki so pozitivni, občani, ki imajo 
možnost priključitve na sistem daljin-
skega ogrevanja, ugotavljajo, da je ta vir 
poceni v primerjavi z drugimi. Naši od-
jemalci se ogrevajo z enim najcenejših 
virov. Tudi po zadnji podražitvi ni bilo 
negativnih odzivov, odjemalci so nove 
cene sprejeli z razumevanjem. V toplar-
ni nam je pomembno, da je poslovanje 
pozitivno, da imamo sredstva za redne 
stroške vzdrževanja in izvajanje vseh 
zakonskih obveznosti, povezanih s pro-
izvodnjo in distribucijo toplotne ener-
gije, je pa vedno dobrodošel še kakšen 
drug vir dohodka.

 Ͱ Imate v mislih vnovično prodajo 
električne energije?
Ponovna vzpostavitev soproizvodnje 
električne energije mi predstavlja ene-
ga od izzivov, je pa odvisno, kakšne 
bodo odkupne cene. S tem bi bile pove-
zane velike investicije, en projekt je že 
narejen, a mu takrat nadzorni svet oz. 

lastniki toplarne niso bili naklonjeni. 
Soproizvodnja se je ob izteku podporne 
sheme 31. marca lani zaključila, parni 
batni motor pa je po 15 letih iztrošen 
in bo treba najti ustrezno rešitev ozi-
roma zamenjavo. Takratna shema je 
toplarni zagotavljala samooskrbo, vi-
ške električne energije pa so prodali. 

Toplarna trenutno nima sredstev za 
tako velike investicije, a glede na viso-
ke cene električne energije bodo verje-
tno lastniki bolj pripravljeni za kakšno 
investicijo.

 Ͱ Lansko poslovno leto ste končali s 
1100 evri dobička, je pa res, da ste prve 
tri mesece ob toplotni proizvajali še 
električno energijo. Kako kaže za le-
tos?
Dobro, leto bomo izpeljali po planu, če 
ne bo česa izrednega.

 Ͱ Lani ste prodali 11.503 MWh toplo-
tne energije oz. 14 odstotkov več kot 
predlani. Kakšna je letošnja prodaja?

Lani je bila prodaja res zelo dobra, letos 
pa smo za zdaj po prodani toploti sedem 
odstotkov nad planom, a smo lahko 
hitro tudi pod njim, vse je odvisno od 
vremena. V toplih mesecih je prodaja 
energije desetkrat manjša kot pozimi. 
V zimskih mesecih je prodamo tudi več 
kot 2000 MWh, v poletnih pa le do 200 

MWh na mesec, kolikor je potrebujejo 
občani za ogrevanje vode in industrija.

 Ͱ Kako si predstavljate nadaljnji ra-
zvoj toplarne? Kako boste zagotavljali 
stabilno poslovanje?
Zagotovo bi bil eden prvih korakov izpe-
ljati projekt soproizvodnje, si zagotoviti 
samozadostnost, in se s tem do določe-
ne mere izogniti nihanju cen vhodnih 
energentov. Nujno je tudi redno vzdr-
ževanje v izogib kasnejšim nepredvi-
denim in visokim stroškom in seveda 
izvajanje vseh zakonskih obveznosti, ki 
so predpisane za proizvodnjo in distri-
bucijo toplotne energije.

»Zelo nam gre na roko, da lahko po predelavi parnega kotla v 
toplovodnega uporabljamo manjvreden oz. iztrošen les, s čimer 
vhodni strošek energenta ostaja nizek. Ogrevanje se zato doslej ni 
kaj dosti podražilo.«

V jesenskem času vsi vrtičkarji pridno pospravljamo pridelane poljščine in vrtnine. Ob tem nam 
nastane tudi večja količina zelenih odpadkov, ki jih običajno ne zaužijemo.

Komunala Škofja Loka, d. o. o.
Kidričeva cesta 43a,  4220 Škofja Loka
E-pošta: info@komunalaskofjaloka.si 
Telefon: 04 50 23 500

trava, plevel in neuporabni deli rastlin z vrta;
odcvetele in odmrle rože;
lesni sekanci, slama, seno;
listje, veje, lubje, iglice dreves itd.

Uporabniki iz gospodinjstev občine Železniki lahko v Zbirnem centru Studeno
od letošnjega poletja dalje brezplačno oddate do ene avtomobilske prikolice
(približno 1 m ) zelenega odreza na leto. Da bo oddaja enostavnejša, zeleni
odrez predhodno razrežite na manjše kose.

V zeleni odrez (zeleni vrtni odpad) spadajo:

V zeleni odrez ne spadajo biološki kuhinjski odpadki.
Vsi uporabniki, ki nimate možnosti domačega kompostiranja, morate biološke
odpadke zbirati v rjavem zabojniku za biološke odpadke. Če ga nimate, ga
lahko naročite na sedežu Komunale Škofja Loka.

Odpadke ločujmo in
podtalnico varujmo!

Komunala Škofja Loka obvešča vse uporabnike iz gospodinjstev v občini Železniki, da smo v Zbirnem centru Studeno začeli
zbirati zeleni odrez.

Da boste pri oddaji te vrste odpadka imeli čim manj težav, v nadaljevanju podajamo nekaj nasvetov.

Zbiranje zelenega odreza

3
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Domel, ki je že več kot 75 let vodilni pro-
izvajalec elektromotorjev na tržišču, je 
v soboto, 24. septembra, izpeljal slavno-
stno odprtje novih prostorov Na plavžu. 
Ob tej priložnosti so imeli tudi Dan od-
prtih vrat, v okviru katerega so si obi-
skovalci lahko ogledali prenovljene pro-
store, proizvodne postopke in pisarne.
Domel s svojimi ključnimi kompeten-
cami vpliva ter sooblikuje tehnološko-
razvojne trende v svetu, zato so stalna 
vlaganja v razvoj in inovativne rešitve 
po besedah predsednika uprave Domel 
Holdinga mag. Matjaža Čemažarja ključ 
do uresničevanja njihovega poslanstva 
z načeli trajnostnega razvoja. »Poslovna 
enota elektronsko komutiranih motor-
jev (EC) ima že nekaj let zelo stabilno, 
konstantno rast in znotraj podjetja smo 
dlje časa ugotavljali, kako bi vzpostavi-
li in zagotovili pogoje za njen nadaljnji 
razvoj. Pred štirimi leti smo sprejeli od-
ločitve in v letu 2019 začeli gradnjo pri-
zidka,« je pojasnil mag. Čemažar. Dodal 
je še, da je večina Domelovih investicij 
vezanih na novo tehnologijo EC motor-
jev in tudi razširitev objekta Na plavžu, 
nekdanje Tehtnice, je bila v največji 
meri posledica novonastalih potreb 
poslovne enote EC-sistemi. »Z novo in-

vesticijo, za katero je bilo treba odšteti 
dva milijona evrov, smo pridobili 850 
m2 poslovnih prostorov v treh etažah, 
hkrati smo v sklopu prenove uredili 
tudi celotno poslopje z vidika stavbne-
ga pohištva, prezračevanja in požarne 
varnosti,« je še pojasnil mag. Čemažar.
Pri slavnostnem prerezu traku sta po-
leg predsednika uprave sodelovala tudi 
direktorja poslovnih enot Na plavžu 

Andrej Eržen (Laboratorijski sistemi) 
in Lojze Demšar (EC-sistemi). Eržen je 
znotraj svojega nagovora obiskovalcem 
na kratko predstavil zgodovino poslov-
ne stavbe, Demšar pa je nagovoril zapo-
slene in povzel podatke o poslovanju za 
leto 2021.
Dnevov odprtih vrat so se obiskoval-
ci lahko udeležili tako na lokaciji Na 
Plavžu kot tudi na lokaciji Otoki, teden 

kasneje, 1. oktobra, pa so slavnostno 
odprli tudi prenovljen del stavbe v Re-
tečah. Z investicijo, ki je stala slabe tri 
milijone evrov, so pridobili 2200 m2 no-
vih proizvodnih prostorov in pisarn. Na 
obeh lokacijah v Škofji Loki – v Retečah 
in na Trati – pa je tudi na ta dan potekal 
voden ogled proizvodnje.

V Domelu odprli nove prostore
Novi prostori pogosto predstavljajo nove potenciale in tega se dobro zavedajo v 
podjetju Domel, kjer s stalnimi vlaganji skrbijo za nadaljnji razvoj in rast.

NIKA TOPORIŠ

Dnevi odprtih vrat so bili za obiskovalce zelo zanimivi, saj so omogočili vpogled v delo 
Domelovih zaposlenih. / Foto: Gorazd Kavčič

Andrej Eržen, mag. Matjaž Čemažar in Lojze Demšar pred slavnostnim prerezom traku 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Da v Domelu stalno vlagajo 
v razvoj novih produktov in 
inovativnih tehnologij, priča 
tudi nedavni prejem zlatega 
nacionalnega priznanja s strani 
Gospodarske zbornice Slovenije 
za razvoj EC mokro-suhe 
sesalne enote, ki se uporablja 
v profesionalnih baterijskih 
sesalnikih v gradbeništvu.
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Med brezplačnimi izobraževanji tudi delavnica 
nege in oskrbe starejših
Potekala bo 10., 17. in 24. oktobra v kulturnem domu v Železnikih.

V jesenskih mesecih Ljudska univerza Škofja Loka nadaljuje 
izobraževanja in delavnice v Lokalnem učnem središču Žele-
zniki. V okviru programa, ki ga sofinancira Občina Železniki, 
so pripravili naslednje aktivnosti: Začetni tečaj angleščine, 
Začetni računalniški tečaj, Šivanje, Polstenje ter Nega in 
oskrba starejših.
Delavnica Nega in oskrba starejših bo potekala v treh delih v 
naslednjih terminih: 10., 17. in 24. oktober v kulturnem domu 
v Železnikih. Izvajale jo bodo strokovne delavke Centra slepih 
in starejših iz Škofje Loke.
Izmed ostalih zgoraj naštetih aktivnosti bodo najprej orga-
nizirane tiste, za katere bo več zanimanja, prijavljeni bodo 
obveščeni o terminih in podrobnostih.
V oktobru in novembru pa se nadaljujejo tudi aktivnosti v 
projektu Vseživljenjsko varovanje narave, in sicer Tečaj kvač-
kanja, Izdelava hotelov za žuželke in Škodljivci na sadnem 
drevju.
Za informacije in prijave prišite na e-naslov jaka.subic@lu-
-skofjaloka.si ali pokličite na telefonsko številko 04/506 13 60.

LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA

Delavnica Nege in oskrbe starejših v Železnikih pred leti

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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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 
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-seènja in storitve za gozdarstvo 

-cestni tovorni promet 

-zastopstvo pri prodaji barv firme KEMS(logotip) 

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

NUDIMO VAM:
IMPREGNACIJE ZA LESENE KONSTRUKCIJE,

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

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

KOLOBARJEV ZA OBLAGANJE STEN.

POKLIČITE NA TEL. 041 697 465 IN SE PREPRIČAJTE

Neformalni oskrbovalci oskrbujejo onemogle, bolne ali inva-
lidne svojce, prijatelje, sosede in znance. V občini Železniki 
se že tri leta redno srečuje skupina neformalnih oskrbovalk 
in omogoča izmenjavanje dobrih izkušenj za reševanje izzi-
vov, ki jih oskrba na domu prinaša neformalnim oskrboval-
cem, je pojasnila občinska svetovalka za družbene dejavnosti 
Martina Logar. Neformalne oskrbovalce, ki bi se želeli pri-
družiti skupini, lepo vabijo medse. Za več informacij je na 
voljo Dragica Černe na telefonski številki 041 961 438. Podporo 
in informacije o tem, kako doma bolje in lažje oskrbeti sta-
rejšega svojca, nudijo tudi na Inštitutu Antona Trstenjaka. 
»Pomagati šibkim, bolnim in onemoglim je največja šola 
solidarnosti,« poudarjajo na inštitutu. Za več informacij jih 
lahko obiščete na spletni strani www.inst-antonatrstenjaka.
si/sozitje/, se jim pridružite na strani z imenom Družinski 
oskrbovalci na Facebooku  ali pa jih za nasvet pokličite na 
telefonsko številko 064 299 599.

Skupina neformalnih 
oskrbovalk v Železnikih
Skupina deluje tri leta, zainteresirani se 
ji lahko pridružite. Šesti oktober je sicer 
evropski dan neformalnih oskrbovalcev.

ANA ŠUBIC
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Kar 96 slovenskih občin, med njimi 
tudi Občina Železniki, je med 16. in 22. 
septembrom sodelovalo v Evropskem 
tednu mobilnosti (ETM), ki je tokrat 
potekal pod sloganom Trajnostno pove-
zani. S pobudo spodbujajo k zmanjševa-
nju avtomobilskega prometa na fosilna 
goriva in uporabi elementov trajnostne 
mobilnosti – hoje, kolesa, javnega pre-
voza ali drugih oblik e-mobilnosti.
Občina Železniki je pripravila različ-
ne aktivnosti, ki so potekale v okviru 
projekta LIFE IP CARE-4CLI-MATE in jih 
je sofinanciralo okoljsko ministrstvo 
iz Sklada za podnebne spremembe. 
Osrednjo prireditev, ki so jo načrtovali 
na Rovnu, so zaradi slabega vremena 
prestavili v kulturni dom v Železnikih. 
Udeležili so se je petošolci Osnovne 
šole (OŠ) Železniki in podružnice Selca, 
ki letos opravljajo kolesarski izpit, ter 
nekaj občanov. Župan Anton Luznar je 
predstavil novo kolesarsko povezavo 
od Plenšaka do Selc in omenil še nekaj 
drugih investicij v površine za pešce in 
kolesarje. V zadnjem obdobju so uredili 
pločnik v spodnji Dašnici, del pločnika 
na Studenem, razširili so pločnik mimo 
podjetij Domel in Niko in tako dobili po-
vršino za pešce in kolesarje, ki jo bodo 
še letos zgradili tudi v Dolenji vasi ...

Navzočim so ob pomoči policistke Jane 
Cankar predstavili različne oblike ko-
lesarske povezave – od povsem loče-
nih novozgrajenih kolesarskih stez do 
kolesarskih pasov na pločniku in na 
vozišču. Izvedeli so veliko koristnega o 
pravilnem obnašanju v prometu, kole-
sarski opremi, dotaknili so se vožnje z 
e-skiroji. Predsednik gorskokolesarske-
ga društva Jošt Zaman je predstavil gor-
sko kolesarjenje, Andraž Štefanič iz Do-
mela e-kolesa, Jure Kavčič, ki ima tudi 

kolesarski servis na Češnjici, je skupaj 
z Urošem Lenkičem prikazal zamenja-
vo zračnice ... Na prireditvi so pokazali 
tudi dve od sedmih koles, ki jih je obči-
na kupila OŠ Železniki za lažjo izvedbo 
kolesarskih izpitov.
Občina je pripravila tudi predavanje 
Trajnostni mobilnostni načrt za usta-
nove z namenom izboljšanja potoval-
nih navad, ki se ga je udeležilo sedem 
udeležencev. Ves teden je bilo možno 
sodelovati tudi v aktivnosti V službo na 
trajnostni način. Odzvalo se je 27 zapo-
slenih, ki so se v službo odpravili peš, s 
kolesom ali s kakšno drugo obliko traj-
nostne mobilnosti.
Z različnimi aktivnostmi se je tednu 
mobilnosti pridružila tudi OŠ Železniki. 
Poleg sodelovanja na osrednji prireditvi 
so za učence pripravili igro Prometna 
kača, pri kateri so označevali, kako so 
prišli v šolo: peš, z avtom ali alterna-
tivnimi prevoznimi sredstvi (kolesom, 
skirojem). »Na zemljevid Selške doline 
so vrisali nevarne odseke, ki ogrožajo 
pešce. Ta del so opravili skupaj s star-
ši,« je pojasnila Marjeta Demšar z OŠ 
Železniki in dodala, da so starši pred 
začetkom in ob koncu projekta prejeli 
tudi povezavo do ankete o tem, kako 
prihajajo v službo (z avtom, kolesom ...) 
in tudi kako otroci prihajajo v šolo.

Spodbujali k trajnostni mobilnosti
Evropskemu tednu mobilnosti, ki poteka vsako leto med 16. in 22. septembrom, 
se je z različnimi aktivnostmi pridružila tudi Občina Železniki.

ANA ŠUBIC

Učenci so pozorno spremljali predstavitve in odgovarjali na vprašanja. / Foto: Ana Šubic

Na prireditvi so posebno pozornost namenili predstavitvi varne vožnje s kolesom in različnih 
oblik kolesarske povezave. / Foto: Ana Šubic
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Pešci so med ranljivejšimi udeležen-
ci v cestnem prometu, zato je njihova 
varnost ena od prioritet nacionalnega 
programa in preventivnih prizadevanj 
Agencije za varnost prometa, ki je no-
silec nacionalne preventivne akcije za 
večjo varnost pešcev. Akciji se pridru-
žuje tudi Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu Občine Železniki.
V sklopu akcije posvečamo posebno po-
zornost uporabi odsevnih predmetov, 
pravilnemu ravnanju v cestnem pro-
metu, upoštevanju omejitev hitrosti v 
naseljih in odstopanju prednosti pe-
šcem pred označenimi prehodi. Glavni 
vzroki prometnih nesreč z udeležbo pe-
šcev so: neupoštevanje in odvzem pred-
nosti, neprilagojena oz. prehitra vožnja 
voznikov ter nepravilnosti pešca.

STAREJŠI PEŠCI ŠE POSEBEJ OGROŽENI
Med najbolj ogroženo starostno skupi-
no pešcev spadajo predvsem starejši, na 
eni strani zaradi pešajočih psihofizič-
nih sposobnosti, pogosto pa tudi zaradi 
slabše opaznosti, saj so pogosto obleče-
ni v temna oblačila.
Kot pešci lahko za svojo varnost največ 
naredimo sami, nikoli pa ne pozabimo:
– PEŠEC NIMA ABSOLUTNE PREDNOSTI, 
zato se je vedno treba prepričati, da lah-
ko varno prečkamo cesto;
– uporabljamo prometne površine, na-
menjene hoji pešcev (pločniki, hodniki, 
prehodi, podhodi, nadhodi);
– če ni površin za pešce, hodimo ob le-
vem robu vozišča v smeri hoje, tako da 
nas nasproti vozeči vozniki prej opazijo;
– vedno se prepričamo o varnem preč-
kanju ceste: pogledamo levo in desno, 
preden stopimo na vozišče;

– cesto prečkamo hitro in brez nepo-
trebnega ustavljanja;
– za večjo vidnost nosimo svetla in od-
sevna oblačila, dodamo tudi odsevna 
telesa: odsevni trakovi, kresničke, tudi 
svetilka je odsevno telo, ki opozarja na 
nas v temi, megli, dežju;
– ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti no-
simo odsevnik na vidnem mestu; glej-
te, da je odsevnik vedno na strani, ki je 
obrnjena proti vozišču;
– obvezna je uporaba prehodov za pe-
šce. Na semaforiziranih prehodih poča-
kamo pri zeleni luči za pešce – preden 
prečkamo prehod, pogledamo levo in 
desno kljub zeleni luči na semaforju! 
Na nesemaforiziranih prehodih smo 
zlasti pozorni na približujoča se vozila, 
zato počakamo, da se ta dejansko usta-
vijo iz obeh smeri (dvig roke, vzpostavi-
tev očesnega kontakta z voznikom).
Kresnička ali odsevni trak sta po zako-
nu predpisana obvezna oprema pešca v 
pogojih slabše vidljivosti ali ponoči. Vo-
znike in pešce oz. vse udeležence v pro-
metu opozarjamo na upoštevanje pro-
metnih predpisov in pravilno ravnanje.
Pešci pa – bodite VIDNI, bodite PREVI-
DNI.

Preventivna akcija Pešec
Poteka med 3. in 16. oktobrom, pridružuje pa se ji tudi 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP) 
Občine Železniki.

SPVCP OBČINE ŽELEZNIKI
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Marko Gasser: Čas je za župana

PREDSTAVITEV NAŠEGA PROGRAMA PRI USPEŠNIH PODJETNIKIH

Marko Gasser, vaš kandidat za 
župana Občine Železniki 

LOTRIČ meroslovje d.o.o.

MARKO GASSER, kandidat za župana z ekipo in MARKO LOTRIČ, direktor podjetja in 
predsednik območno obrtne-podjetniške zbornice Škofja Loka

MARKO GASSER, kandidat za župana, ustanovitelj podjetja BORIS MESEC 
in direktorji podjetja, UROŠ MESEC, GREGOR MESEC IN SIMON MESEC

MEBOR, PROIZVODNJA LESNO 
OBDELOVALNIH STROJEV, d.o.o.

V dogovoru s podjetniki bomo UREDILI NOVO OBRTNO CONO, ki bo 
nudila ugodnejše pogoje za razvoj podjetništva in v občino prines-
la dodatna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in s tem 
povezano višjo plačo.

Marka Gasserja podpiram kot neodvisnega 
kandidata za župana občine Železniki, zlasti 
zaradi njegove vztrajnosti, da se dela zakl-
jučijo tako kot so bila projektirana in da se 
vrši nadzor nad kvaliteto izgradnje. 
Z delom, ki ga je je naredil na svoji domačiji 
je dokazal, da se da z dobro voljo in znanjem 
premikati meje, ter slediti viziji, ki si jo je 
zamislil.

Jože Prezl, 
predsednik OO SD Železniki                    

Sam sem bil 12 let župan najjužnejše koroške občine 
Železna Kapla. To funkcijo sem opravljal s polno en-
ergije in z velikim veseljem. Marko Gasser bo to de-
lal še z večjo zagnanostjo in z občani skupaj razvijal 
najboljše projekte za občino. Pomagajte mu in ga na 
volitvah podprite. Obrobni kraji potrebujejo zastopni-
ke, ki se bodo zavzeli tudi zato, da volkovi nimajo kaj 
iskati v vaši kulturni krajini. Treba jih je loviti in preg-
nati iz vaše doline.

Franc Jozef Smrtnik, Korte pri Železni Kapli
Podžupan v občini Železna Kapla in zbornični svetnik 
Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT BO SPREJET VSAKA 4 LETA. S tem 
bomo zagotovili večjo fleksibilnosti pri razvoju območja, boljše 
pogoje za gradnjo stanovanj in tako omogočil mladim družinam, 
da si ustvarijo svoj dom v domačem okolju in preprečil odhajanje 
mladih izobraženih ljudi. 

Ljudje smo več kot stranke, zato kandidiram kot neodvisni kandidat s širiko podporo 
občank in občanov, članov različnih društev in krajevnih skupnosti. Druži nas velika 
vizija, da postanemo ena najuspešnejših občin v Sloveniji.  
Čas je za mlajšo generacijo, ki je strokovno usposobljena in s srcem v Selški dolini. 
Generacijo, ki bo kos aktualnim in novim izzivom. Odprti smo za sodelovanje, delovali 
bomo v dobro Selške doline. Pri uresničitvi tega cilja ne bomo nikogar zavračali, pač pa 
z vsemi, ki bodo imeli podobne cilje, sodelovali. Pridružite se nam. Selški dolini - naši 
dolini - dajmo novo priložnost. SKUPAJ. 

PODPORNIKI
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PREDSTAVITEV EKIPE 

Mateja Maras je odraščala na Plavžu v starem 
mestnem jedru. Je univerzitetna diplomirana 
ekonomistka in magistra poslovnih ved. Svo-
je delovne izkušnje pridobiva kot pooblaščena 
notranja revizorka v farmacevtskem podjetju 
Krka.

Andraž Valcl prihaja iz Slovenj Gradca. Študij 
filozofije je zaključil na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Danes se preživlja s kmetijstvom in 
gozdarstvom na kmetiji v Dražgošah. V mlado-
sti je bil član slovenske plavalne reprezentance 
in dobitni medalje, zato danes deluje v plaval-
nem klubu Ratitovec Železniki

kot trener plavanja, je aktiven član lovske 
družine Selca od leta 2018 je tudi predsednik 
sveta KS Dražgoše - Rudno.

Denis Pejić prihaja iz Železnikov in je zapos-
len v podjetju IM kot serijski inženir kakovo-
sti. Delovne izkušnje je nabiral v avtomobilski 
in elektro industriji v sektorjih kakovosti. Svoj 
prosti čas najraje preživi v hribih Selške doline. 
Je dejaven v različnih športnih društvih, prav 
tako pa tudi v župniji Železniki.

Andrej Vrhunc je po izobrazbi univerzitetni 
diplomirani pravnik in prihaja iz Selc. Delovne 
izkušnje pridobiva kot uspešen direktor Občin-
ske uprave Občine Logatec in je ambasador Za-
voda SLOLES, slovenskega lesnega združenja

Andreja Pintar prihaja iz Dolenje vasi. Kot 
diplomantka mednarodnih odnosov in mag-
istra obramboslovja je zaposlena v pisarni 
evropske poslanke. Pri svojem delu pokriva 
odnose z mediji, socialna omrežja in organi-
zacijo dela. Izkušnje pridobiva razpeta med Lju-
bljano, Brusljem in Strasbourgom, vedno pa se 
z največjim veseljem vrača v domačo Dolenjo 
vas. V prostem času jo srečate v gorah ali na 
kolesu, kjer se sprošča in pripravlja na nove 
izzive. 

Janez Habjan prihaja iz Zalega Logu. Kot inže-
nir strojništva je zaposlen v Niku . Pred 30. leti 
je ustanovil Športno društvo Zali Log, ki ga še 
vedno vodi. Vodil je tudi gradnjo igrišča v vasi, 
je predsednik vaškega odbora ter skrbi za loka-
lni vodovod. Dejaven je tudi v ostalih društvih 
(Turistično društvo, gasilsko društvo, včasih 
MSŽ, SNOP …). 

Moje življenje in delo je vpeto med  Ljublja-
no in Zalim Logom in menim, da ima Obči-
na Železniki poleg  izjemno  pomembnih de-
lovnih mest v gospodarstvu,  velik  potencial  
v razvoju podeželja. Trajnostni razvoj podežel-
ja s spodbujanjem dodatnih dejavnosti na 
kmetijah, ohranjanjem arhitekturne in kul-
turne  dediščine ter malim turizmom,  skupaj 
z delovnimi mesti v industriji in podjetništvu,  
predstavlja okolje, z visoko kakovostjo življen-
ja, blagostanja in zadovoljstva prebivalcev.

dr. Dominik Gaser,  mag. farm., MBA, Vodja 
razvoja bioloških zdravil v Sloveniji,  NOVARTIS, 
Lek farmacevtska družba d.d.

Podpiram odločitev Marka Gasserja, da 
kandidira za župana občine Železniki. Za-
pustil je morda udobnejše življenje v doli-
ni, obnovil zapuščeno kmetijo v Zg. Danjah 
in se z družino tja preselil. Zaveda se pom-
ena urejene družine, odnosov do bližnjih 
in vzgoje otrok. Vedno bo znal prisluhni-
ti vsem občanom in se zavzeti za njihove 
težave. Želim, da mu zaupate svoj glas, saj 
je pogumen, pošten, iznajdljiv, predvsem 
pa ga oblikuje pokrajina, ki se ji posveča z 
garaškim in inovativnim delom.

prof. Tone Potočnik, 
častni občan občine Železniki

Pri kandidaturi za župana Občine Železniki dajem 
podporo g. Marku Gasserju.Marka in njegovo družino 
poznam od otroštva, ko smo se srečevali v vasi Zabr-
do, od koder izhaja rod moje mame, po kateri sem 
podedoval in obnovil rodbinsko hišo. Lahko rečem, 
da kandidata dobro poznam, in ga brezpogojno pod-
piram, ker je delaven, pošten, zanesljiv, ponosen Slo-
venec, in z velikim zanosom, zavzetostjo in ljubeznijo 
obnavlja zapuščene kraje in zemljo pod Ratitovcem. 
S svojim delom in ravnanjem daje zgled in pogum 
mnogim drugim, ki se vračajo in ga posnemajo.

Dr. Janez Eržen, dr med., 
upokojeni torakalni kirurg

Matjaž Podrekar prihaja iz Selc. Kot komer-
cialist je zaposlen v Kmetijski zadrugi Škofja 
Loka in je poveljnik Prostovoljnega gasilskega 
društva Selca. V obdobju od 2010 - 2014 je bil 
član občinskega sveta Občine Železniki.
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V občini Železniki so se po petih letih znova razveselili dele-
gacije iz tirolskega Innichena, od koder so freisinški škofje 
prebivalce v 13. stoletju naselili na območje Sorice z okolico. 
V petek, 9. septembra, sta na dvodnevni obisk pripotovala žu-
pan in njegova žena Karoline. Z Rainerjem se je delegacija iz 
Železnikov in Sorice srečala že ob lanskem obisku Innichena, 
župan Anton Luznar pa je zelo vesel, da se je odzval njihove-
mu vabilu in na ta način pokazal naklonjenost nadaljnjemu 
sodelovanju.
Gosta sta svoj prvi obisk na Selškem začela s sestankom na 
Občini Železniki. V nadaljevanju sta obiskala podjetje Domel 
in Muzej Železniki, si ogledala Groharjevo hišo in spoznavala 
bogato kulturno dediščino Sorice, ob obisku Gostišča Tolc in 
Soriške planine so jima predstavili primere dobrih praks na 
področju turizma, vrhunec dvodnevnega obiska pa je bila pri-
reditev Pozdrav jeseni v Sorici.
S tradicionalno prireditvijo v Groharjevi dvorani so se Sori-
čani spomnili na medsebojno kulturno in prijateljsko pove-
zanost z območjem Južne Tirolske, ki so jo njihovi predniki 
ohranjali več stoletij, tokrat pa se je odražala v glasbenih, 
dramskih in plesnih nastopih soriške mladine. Na priredi-
tvi so otroci gostujočemu županu simbolično predali voščeno 
svečo. Po naselitvi na soriško ozemlje so namreč prebivalci 
več stoletij romali v Innichen, kjer so v štiftni cerkvi darovali 
svečo in denar za mašo za zaščito njihovih polj.
Župan Rainer je poudaril, da mu je v veliko čast obiskati ob-
močje, kamor so se preselili njihovi predniki, ter da se mu zdi 
pomembno, da prijateljstvo še okrepijo. Ob odkrivanju sku-
pnih elementov je ugotavljal, da se mu zdi zelo podobno kot v 
Innichenu, da ima občutek, kot da je prišel domov, predvsem 
zaradi pokrajine, ljudi in dediščine. Vesel je bil, da je pri spre-
jemu sodelovala cela vas in občina, kar na eni strani kaže 
na spoštovanje do kulturne dediščine, na drugi strani pa, da 

tukajšnje vasi živijo in se razvijajo, kar je dobra popotnica za 
prihodnost.
Za vodenje delegacije in koordinacijo obiska so skrbeli člani ko-
misije za mednarodno sodelovanje Občine Železniki ddr. Miha 
Markelj, Boris Jensterle in Matej Šubic. Markelj je poudaril, da 
je za uspešno izvedbo zaslužnih še mnogo drugih. Pri pripravi 
prireditve Pozdrav jeseni je posebej omenil Turistično društvo 
Sorica pod vodstvom Polone Golija ter njegov podmladek na čelu 
s koordinatoricami Matejo Vozelj, Katjo Gartner in Hano Tavčar, 
moderatorko prireditve Gajo Drol, mlade glasbenike iz Sorice 
pod vodstvom Anike Čemažar ter Tino Pintar, ki je poskrbela za 
folklorni program. Kot je dejal, gre zahvala tudi Mohorju Kejžar-
ju in Miru Kačarju za vodenje po Groharjevi hiši, uslužbencem 
TIC-a in Muzeja Železniki ter klekljaricama, direktorju Domela 
Matjažu Čemažarju in njegovim sodelavcem, predsedniku Kra-
jevne skupnosti Sorica Bernardu Drolu, gostiščema Macesen in 
Tolc ter Turističnemu centru Soriška planina.

Pozdravili jesen in župana Innichena
Prireditev Pozdrav jeseni so v Sorici letos priredili v čast večstoletnim povezavam z 
Innichenom. Gostili so namreč njegovega župana Klausa Rainerja s soprogo Karolino.

ANA ŠUBIC

Na prireditvi Pozdrav jeseni so se prepletali glasbeni, plesni in 
dramski nastopi. / Foto: Simon Benedičič

Župana Innichena in Železnikov Klaus Rainer in Anton Luznar 
/ Foto: Simon Benedičič

Prireditev je pritegnila številne obiskovalce. / Foto: Simon 
Benedičič
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Na odprtju 11. Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj je 
nagrado za življenjsko delo, ki jo na festivalu vsako leto enemu iz-
med izstopajočih slovenskih likovnih ustvarjalcev podeljuje Zdru-
ženje društev slovenskih likovnih umetnikov, prejel akademski 
slikar Jurij Kalan. Po rodu Železnikar s Trnja, ki sicer že več dese-
tletij živi in ustvarja v Ljubljani, velja za enega najbolj prepoznav-
nih slovenskih figuralikov. Prav za njegov izjemni figuralni opus ga 
je za nagrado izbrala žirija, sestavljena iz predstavnikov društev, 
združenih v ZDSLU. Razstava njegovih del, slik in kipcev, bo še do 
konca festivalskega meseca na ogled v Galeriji Kranjske hiše, pred 
dnevi je sodeloval na skupinski razstavi v Medvodah, z nekaj deli 
se predstavlja na razstavi v Ljubljani, v začetku tedna pa so njego-
vo samostojno razstavo odprli v Novem mestu. I. K.

Ekipa Krekove koče na Ratitovcu zaklju-
čuje še eno uspešno poletno sezono. V 
letošnji akciji Naj planinska koča, ki jo 
organizira spletni portal Siol.net v so-
delovanju s Planinsko zvezo Slovenije 
(PZS), so ljubitelji hribov za naj viso-
kogorsko planinsko kočo tako kot lani 
izbrali kočo na Ratitovcu. Naziv jih je, 
kot je povedal predsednik Planinskega 
društva za Selško dolino Lojze Lotrič, 
zelo presenetil. Mislili so namreč, da po 
lanski zmagi v letošnji akciji niti ne so-
delujejo. Tudi njegova žena Anica Lotrič, 
že več kot dve desetletji oskrbnica koče, 
je zelo ponosna na vnovični naziv in 
ubrano oskrbniško ekipo, ki obiskoval-
ce privablja s svojo gostoljubnostjo in 
kulinariko. Lotrič je povedal, da je bila 
letošnja poletna sezona v juniju, juliju 
in avgustu rekordna, nakar je slabše 
vreme v septembru zmanjšalo obisk. 
Poletno sezono bodo sicer sklenili v ne-
deljo, 9. oktobra, nato pa bo koča odprta 
ob koncih tedna in praznikih.
Na Ratitovcu so se poleti razveselili tudi 
pomembne pridobitve: prenovili so do-
trajano streho na koči. Leseno kritino 
so zamenjali s kovinsko in izvedli izo-
lacijo. Investicija bo po besedah Lotriča 
prispevala k prihranku pri ogrevanju 
koče, poleg tega pa so ob sanaciji stre-
he uredili tudi nov strelovod in obnovili 

žlebove, po katerih teče deževnica do 
rezervoarja. Prav tako pričakuje, da bo 
manj stroškov za vodne filtre, saj so se 
prej mašili zaradi odpadlih delov starih 
skodel. Pred zimo nameravajo zame-
njati še kritino na poslopju zgornje po-
staje tovorne žičnice. Celotna investicija 
naj bi stala 120 tisoč evrov, od tega jim 
je uspelo pridobiti okoli 50 tisoč evrov 
sofinanciranja s strani gospodarskega 
ministrstva in Evropskega sklada za re-

gionalni razvoj, preostalo pa bo zagoto-
vilo društvo.
Društvo pa te dni čaka še ena nenačrto-
vana investicija: zamenjava nosilne je-
klenice tovorne žičnice, saj se je prejšnja 
konec avgusta zaradi dotrajanosti strga-
la. Sanacija naj bi stala okoli 25 tisoč tisoč 
evrov. Od okvare žičnice tako kočo spet 
oskrbujejo z istim traktorjem in vozni-
kom Ivanom Bičkom kot pred izgradnjo 
žičnice leta 1979, je še povedal Lotrič.

Naj koča ima novo streho
V Krekovi koči na Ratitovcu so se že drugo leto zapored razveselili naziva naj 
visokogorska planinska koča. Poleti so s pomočjo evropskega denarja prenovili streho, 
ta čas pa se lotevajo še zamenjave jeklenice tovorne žičnice, saj se je prejšnja strgala.

ANA ŠUBIC

Na Ratitovcu so ponosni na vnovični naziv naj visokogorska planinska koča.

Jurij Kalan je eden izstopajočih slovenskih slikarjev. / Foto: Igor 
Kavčič

Nagrada slikarju Juriju Kalanu



Tako smo se v petek, 9. septembra, 
popoldne dobili pred godbenimi pro-
stori na Češnjici, na avtobus naložili 
inštrumente, note in drugo opremo in 
se odpravili iz Železnikov proti Bohi-
nju. Ko smo prispeli v Center šolskih in 
obšolskih dejavnosti Bohinj, smo »raz-
pakirali« in se namestili po sobah. Po 
okusni večerji smo se odpravili na sek-
cijske vaje, torej posebej pihala, trobila 
in tolkala, kjer smo se seznanili s pro-
gramom za letošnji Božično-novoletni 
koncert. Po vajah smo se še malo podru-
žili ob namiznem tenisu in harmoniki, 
nato pa smo se počasi odpravili spat, saj 
je bila pred nami naporna sobota.
Po sobotnem zajtrku so se nam pri-
družili še nekateri profesorji, tako da 
smo se v manjših skupinah odpravili 
na vaje, kjer smo počasi, noto za noto, 
predelali celoten program. Po kosi-
lu smo imeli v načrtu vajo korakanja 
pred domom, pa nam je deževno vre-

me preprečilo njeno izvedbo. Prosti 
čas smo zapolnili z ogledom košarkar-
ske tekme med Slovenijo in Belgijo na 
evropskem prvenstvu, igranjem kart 
in namiznim tenisom. Že pred večerjo 
smo se vsi dobili v skupnem prostoru, 
kjer smo začeli skupno vajo celotnega 
orkestra. Med vajo smo si vzeli čas še 
za večerjo, po vaji pa smo se spet pre-
pustili druženju.
V nedeljo smo po zajtrku najprej pripra-
vili prtljago, nato pa še enkrat odigrali 
vse skladbe. Nekatere so že kar dobro 
zvenele, pri nekaterih bo pa treba še kar 
nekaj vaje. Po kosilu smo pospravili še 
prostor, kjer smo imeli vaje, nato pa je 
po nas že prišel avtobus in nas vesele – 
a hkrati utrujene po napornem koncu 
tedna – odpeljal nazaj v Železnike.
Za Saro Polajnar, ki igra saksofon, so 
bile to prve priprave s pihalnim orke-
strom. »Glavni namen je bil vadenje 
programa za Božično-novoletni kon-
cert, ob tem pa smo veliko časa name-
nili tudi druženju. Poleg vaj celotnega 
orkestra smo imeli tudi sekcijske vaje, 

ki so po mojem mnenju najučinko-
vitejše za spoznavanje novih skladb. 
Skupine so namreč tako majhne, da 
se profesor res lahko posveti vsakemu 
posebej. Kljub temu pa so mi vaje celo-
tnega orkestra bolj pri srcu, saj ob njih 
glasba zares zaživi. Vaje so potekale v 
pozitivnem vzdušju, za katero poskrbijo 
razne pripombe članov. V prostem času 
je prevladovalo igranje namiznega teni-
sa, nogometa, različnih iger s kartami, 
le najpogumnejši pa so se podali tudi v 
jezero. Večere smo sproščeno prežive-
li ob petju in poslušanju naših najbolj 
nadobudnih glasbenikov. Priprave so 
bile po mojem mnenju uspešne tako na 
področju igranja kot tudi pri vzposta-
vljanju medsebojnih odnosov in sodelo-
vanju med člani,« je svoje vtise strnila 
Sara Polajnar.
Kaj smo se na pripravah naučili in kaj 
vse smo pripravili, pa boste lahko izve-
deli na našem tradicionalnem Božično-
-novoletnem koncertu, ki bo 26. decem-
bra ob 17. uri v športni dvorani. Že sedaj 
vljudno vabljeni!

Rodile so: Tjaša Zgaga iz Železnikov Tilna, Katja Karlin iz Martinj Vrha Marka in Uršula 
Alibešter iz Selc Gala.

Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh 
novorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso 
zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki

V Pihalnem orkestru Alples Železniki smo se letos odločili, da se po več letih ponovno 
odpravimo na intenzivne priprave.

MATIC PREVC,  
PREDSEDNIK PIHALNEGA ORKESTRA

Kaj smo se na pripravah naučili in kaj vse smo pripravili, boste izvedeli na našem Božično-novoletnem koncertu, ki bo 26. decembra ob 
 17. uri v Športni dvorani Železniki.

Priprave Pihalnega orkestra Alples v Bohinju
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Praznik zelja je v zadnjih letih postal 
že kar tradicionalno druženje, na kate-
rem domačini ter člani Kulturnega in 
turističnega društva Zali Log poskušajo 
obuditi in ohraniti tradicijo pridelave 
ter predelave zaloškega zelja. »Zelje na 
Zalem Logu predstavlja vaško tradicijo. 
V preteklosti so imele vse hiše poseben 
prostor na njivi, imenovan zelnik, na 
katerem so pridelovali izključno zelje. 
Naše zeljne glave so posebne predvsem 
zato, ker so velike, vendar ne zbite in 
težke,« je pojasnila predsednica KTD 
Zali Log Klavdija Škulj. Zeljna tradicija 
je ostala zapisana v identiteti domači-
nov, ki z veseljem pripravljajo praznik 
ter nanj vabijo vse okoliške in bolj od-
daljene prebivalce.

»V okviru praznika vsakič pripravimo 
posebne zeljne jedi, seveda ne sme 
manjkati naša značilna zeljna poti-
ca in žganje, v katerem so namočeni 
zeljni listi. Obiskovalci so lahko uživali 
tudi v segedinu in zelju s klobaso ter na 
tržnici s pestro ponudbo lokalnih proi-
zvodov,« je dodala Škuljeva.

Praznično dogajanje se je začelo že v 
petek z otroško kulinarično delavnico, 
sobotni dan pa je dopolnilo potopisno 
predavanje Afrika. Vremensko turobna 
nedelja je okrnila dogajanje, saj jim ni 
uspelo izpeljati pohoda v Sušo, kultur-
ni program ter tržnica pa sta bila vse-
eno izvedena.

Koncertna serija Vidra NI riba nam je 10. septembra postre-
gla s prvim tujim izvajalcem. Na lokaciji bazena v Železni-

kih je nastopila čudovita hrvaška kantavtorica Sara Renar 
s spremljevalno skupino. V zadnjih petih letih je Sara za-
beležila na stotine koncertnih nastopov po celi Evropi, med 
katerimi je bil poleg nekajkrat v bližnjih večjih mestih tudi 
čudovit intimen nastop na Zalem Logu in pa predlani v edi-
ni Hyper-Vidri, online stream koncert, prenašan v živo iz 
njene dnevne sobe na veliko platno bazena Železniki. In 
končno smo jo imeli vsi priložnost videti in slišati v živo. 
Takole jo je videl glasbenik, glasbeni mentor in redni gost 
Vidrinih koncertov Gorazd Pintar: »Še en sijajen koncert v 
nizu Vidre. Progresivna, konceptualno dovršena in družbe-
no kritična so izrazi, s katerimi bi opisal Saro Renar. Spre-
mljevalna glasbenika in producent pa vse skupaj pretvorijo 
v celoto, kjer sta glasba in vokal enakovredna in se nenehno 
dopolnjujeta. Veselim se novih Vider, ker so nujno potrebne 
za mentalno zdravje tukajšnega občestva.« Pred in po kon-
certu je »vinilke« sukal DJ Použk.
Kulturno društvo ROV pa že vabi na naslednji Vidrin koncert, 
22. oktobra, tokrat najbrž ne več na terasi bazena, ampak v 
notranjosti lokala. Nastopil bo Tadej Vesenjak, najglasnejši 
Prlek med kantavtorji in najbolj prleški kantavtor med Pr-
leki. Zase pravi, da nastopa tako na državnih proslavah kot 
tudi v zaporih in povsod vmes. Vabljeni torej nekam vmes, 
v Železnike!

Na Zalem Logu je tretji 
konec tedna v septembru 
potekal Praznik zelja.

NIKA TOPORIŠ

ROBERT PREZELJ, KULTURNO DRUŠTVO ROV

Za obiskovalce so pripravili tudi tržnico s pestro ponudbo lokalnih proizvodov. / Foto: Gorazd 
Kavčič

Gostili smo hrvaško kantavtorico Saro Renar s spremljevalno skupino.

Na Zali Log  
po zelje

Vidra letos zaplavala že petič in bo še šestič
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Janez Habjan iz Loga, avtor dokumentar-
nih filmov o starih obrteh na Selškem, je 
v sodelovanju z muzejskim društvom in 
Muzejem Železniki ob dnevih evropske 
kulturne dediščine pred kratkim prire-
dil večer v spomin na pokojnega Andreja 
Demšarja s Studena, ki je zaigral v več 
njegovih filmih ter ob tem pokazal svo-
ja bogata znanja in spretnosti. Za spo-
minski večer v galeriji muzeja je Habjan 
pripravil izbor filmskih odlomkov, pred-
vajanje pa je popestril še z zanimivimi 
informacijami o prikazanih obrteh, ki so 
bile nekoč v Selški dolini del vsakdana, 
in s spomini na prigode s snemanj.

FILMOM POSVETIL VELIKO ČASA
Večer v spomin na Demšarja, ki je umrl 
konec julija 2019 pri 89 letih, je Habjan 
načrtoval že prej, a jim je korona pre-
križala načrte. »Z Andrejem sva veliko 
sodelovala, ogromno časa je posvetil 
snemanju filmov. Zdi se mi, da sem ga 
dolžan počastiti s takim večerom. Žal 
ga ni več med nami, mislim pa, da sko-
zi te filme po eni strani še vedno živi z 
nami,« je poudaril avtor filmov.
Obiskovalci, med katerimi so bili tudi 
drugi nastopajoči in Demšarjevi svojci, 
so si najprej ogledali del filma Od oranja 
do kruha, posnetega v letih 2000 in 2001. 

»Zanj ni bilo nobenega koncepta. Z An-
drejem sva debatirala in mi je predlagal, 
da bi posnel, kako so včasih sejali. In sva. 
Pa je predlagal še, da bi posnela, kako so 
mlatili. Film smo gradili sproti,« se je Ha-
bjan spominjal ob posnetkih, ki so prika-
zovali tudi žetev žita, zavezovanje v sno-
pe, mlatenje in »pajklanje«, merjenje žita 
v merniku iz leta 1830, mletje v mlinu na 
vodni pogon in nazadnje še peko kruha. 
V filmu Kosci, prav tako posnetem pred 
dobrimi 20 leti, je tedaj 70-letni Demšar 
skupaj z drugimi kosci pokazal, kakšna 
rutina je bila zanje košnja, zelo spreten 
je bil tudi pri klepanju in brušenju kose. 

Pri filmu Golcarija na Selškem, posne-
tem leta 2006, je bilo že več predhodnih 
dogovarjanj, je razložil Habjan in dodal, 
da ga je Andrej Demšar usmerjal skupaj 
z bratom Vincencijem, ki sta obvladala 
to dejavnost. Prikazali so ročno žaganje 
smrek, lupljenje debel, spravilo iz gozda, 
ne le s konjsko vprego, pač pa celo na sa-
motežnih saneh, cepljenje drv …

OBVLADAL TUDI STROJENJE 
ŽIVALSKIH KOŽ
Habjan je leta 2012 posnel tudi Andreja 
Demšarja med strojenjem živalskih kož 
po starem. Postopek je zamuden, saj je 
potrebno eno leto, da je po namakanju 
telečje kože v apnu in odstranitvi dla-
ke, nevtralizaciji z otrobi in namakanju 
v vodi s smrekovim lubjem prišel do 
usnja. O kakovosti njegovih usnjenih 
izdelkov so se lahko prepričali tudi nav-
zoči na prireditvi, kjer je Habjan poka-
zal pas in torbo, ki ju je Demšar izdelal 
zanj. Ena od obiskovalk je povedala, da 
je izdelavo usnjenih torb prikazoval tudi 
na Čipkarskih dnevih in da je eno nekoč 
želela kupiti nemška turistka. »Navdu-
šen jo je prodal in dobro je zaslužil,« je 
pristavila. Na koncu so si obiskovalci 
ogledali še izseke iz filma, posnetega 
leta 2014, o kuhanju zdravilnega smov-
naka pod Blegošem, kjer se tedaj 84-le-
tni Andrej pojavi v humorističnem delu, 
kjer v gozdu krade smolo za smovnak.

Večer spominov na Andreja Demšarja
Večer v spomin na Andreja Demšarja je postregel z odlomki iz dokumentarnih filmov 
Janeza Habjana, v katerih je Demšar prikazal stare obrti na Selškem. »Žal ga ni več 
med nami, a po eni strani skozi te filme še vedno živi z nami,« je poudaril Habjan.

ANA ŠUBIC

Spominskega večera so se udeležili tudi trije od petih otrok Andreja Demšarja: hči Marija ter 
sinova Simon (drugi z leve) in Marko ter vnuka Patrick (prvi z leve) in Joshua. / Foto: Ana Šubic

Janez Habjan (četrti z desne) in nekateri nastopajoči v njegovih dokumentarnih filmih ob 
silhueti Andreja Demšarja, ki sicer stoji ob prikazu rudnika v muzeju / Foto: Simon Benedičič



OHRANILI BOGATO IZROČILO
Habjan in Demšar sta bila v stikih, še 
preden ju je povezalo snemanje filmov. 
»Včasih je imel kakšno žival, koze, ciko, 
in sem ga kot veterinar občasno obi-
skal,« je povedal Habjan. Poudaril je, da 
je imel Demšar ogromno znanja. »Vse je 
obvladal. Bil je pravi leksikon. Od nje-
ga sem se ogromno naučil. Na primer 
strojenje živalskih kož je bilo zame pov-
sem novo, zanimiva se mi je zdela tudi 
malica v golcarski bajti. Je pa imel še 
druge ideje, kaj bi lahko posnela, celo 
da bi plavili les po Davščici, a se mi je 
to zdelo prenevarno.« Habjan je zadovo-
ljen, da jim je z dokumentarnimi filmi 
uspelo pred pozabo obvarovati vsaj del 
bogatega izročila. »Mislim, da bo to vsa-
ko leto več vredno. Posneti so ljudje, ki 
so še obvladali te obrti.«
Vincencij Demšar se je Habjanu zahva-
lil, da skozi snemanje filmov ohranja-
nja kulturno dediščino. Ob predvajanju 
filmskih izsekov je užival, je pa obi-
skovalcem pokazal tudi dva bratova 
dnevnika. »Andrej je bil poštar, zlasti 
v spodnjem delu Selške doline. Bolj kot 
poštar pa je bil socialni delavec, poslu-
šal je ljudi in njihove zgodbe ter jih po 
prihodu domov še zapisoval. Mislim, 
da je imel devet takšnih zvezkov in da 
bi bilo vredno to gradivo na nek način 
obdelati in zgodbe objaviti,« je dejal Vin-
cencij Demšar.
Andrej Demšar je luč sveta ugledal leta 
1930 v Osojniku pod Blegošem, v Štulče-
vi družini, kjer je bilo rojenih trinajst 
otrok, a sta dva kmalu umrla. »Andrej je 
bil med nami najbolj brihten, vendar pa 
je bil povojni čas tak, da ni mogel iti štu-
dirat. Do leta 2012 nas je bilo živih vseh 
enajst bratov in sestra. Bili smo velika 
družina in smo se zelo dobro razumeli,« 
je še povedal Vincencij Demšar.

Po Davči in Podporeznu

V nedeljo, 18. septembra, se je 25 poho-
dnikov odpravilo na pohod po Davči, ki 
ga je že devetnajstič organiziralo Tu-
ristično društvo (TD) Davča. Letošnja 
trasa pohoda je bila po Zgornji Davči in 
Podporeznu, ki je najbolj zahtevna, saj 
je na njej kar nekaj vzponov in spustov. 
Vodja pohoda Božo Prezelj je na izho-
diščni točki, ki je bila letos pri etnograf-
skem muzeju, pozdravil pohodnike in 
jih popeljal na pot. Ta je vodila od Jemca 
mimo šole proti Pagonu, kjer je zavila 
na gozdno pot do Dolinarja in naprej do 
Zgage. Tu je pohodnike pričakal Zgagov 
Drago in jim povedal nekaj stvari o nje-
govi domačiji, kjer so se včasih ukvarja-
li s trgovino, imeli gostilno, nekaj časa 
tudi šolo, žago in odkupovali les.
Od tu naprej so nadaljevali po cesti proti 
domačiji pri Štulcu, kjer so jim domači 
postregli s kmečko malico in jim poka-
zali svoj vezani kozolec iz leta 1832. Siti 

so se nato pohodniki odpravili čez trav-
nik mimo spomenika Filipa Terčelja in 
Franca Krašne do Štulcovega grabna. 
Sledil je najhujši vzpon do Majdelcove 
domačije v Podporeznu, kjer sta poho-
dnike s slastnimi palačinkami postregla 
člana TD Davča Nataša in Gašper. Pred 
tem jih je na poti pričakala še zelo poseb-
na bukev, ki je iz dveh debel zrasla v eno.
Odločili so se za manjši ovinek na Maj-
delcov grič, kjer so se pohodniki naužili 
lepega razgleda okoliških gora, vasi in 
domačij. Tu so se zbrali še za skupin-
sko fotografijo. Pot je nato vodila po as-
faltni cesti do Jureža, Zakovkarja in do 
Pagona, kjer jim je Miha Purgar pokazal 
vzrejo papagajev.
Sledila je še zaključna pot navzdol do 
Muzeja TD Davča. Po šestih urah hoje so 
zasluženo pojedli okusen bograč, ki jim 
ga je postregel Igor. Pohodniki so se pri-
jetno utrujeni poslovili z obljubo, da se 
naslednje leto tretjo nedeljo v septem-
bru udeležijo že 20. pohoda po Davči.

ANA DEJA PREZELJ

Pohodniki so se ustavili tudi na Majdelcovem griču, sicer zelo priljubljeni točki kolesarjev in 
pohodnikov.

Letošnjega pohoda Turističnega društva Davča se je 
udeležilo petindvajset pohodnikov.
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Med 27. junijem in 1. julijem smo or-
ganizirali že 14. nogometne počitnice 
oz. nogometni kamp. Udeležili so se ga 
fantje in punce od letnika 2010 do letni-
ka 2016, vadba pa je potekala na nogo-
metnem igrišču v Železnikih. Pod vod-
stvom naših trenerjev in vaditeljev se 
je 66 otrok seznanilo z nogometno igro, 
poleg tega pa so se še veliko družili in 
igrali ter za kratek čas odmislili telefo-
ne in računalnike. Ob tej priložnosti bi 
se še enkrat zahvalil vsem, ki so pripo-
mogli k uspešno izpeljanemu projektu, 
posebna zahvala pa gre Domelu, ki nam 
je odstopil prostore jedilnice.

VABIMO V NOGOMETNO ŠOLO
Nogometni klub (NK) Niko Železniki vabi 
k vpisu vse otroke od šestega leta staro-

sti dalje, ki radi igrajo nogomet in želijo 
aktivno preživljati prosti čas, ob tem pa 
se skozi igro in druženje z vrstniki učiti 
nogometnih veščin, da se nam pridruži-

jo. Za več informacij lahko pišete na e-
-naslov nogometni.klub.ze@siol.net.
V NK Niko Železniki v zadnjih letih ak-
tivno igra več kot 120 otrok, mladostni-

TOMAŽ BERTONCELJ, PREDSEDNIK  
NOGOMETNEGA KLUBA NIKO ŽELEZNIKI

V nogometnem klubu NIKO Železniki v letu 2022 nadaljujemo 69-letno tradicijo 
organiziranega igranja nogometa v Železnikih.

Nogometnega kampa se je udeležilo 66 otrok.

S prenovljenim igriščem do boljših pogojev

OPIS DEL IN NALOG
Izvajanje vzdrževalnih del objektov in 

okolice, vzdrževanje voznega parka, 
opravljanje internega transporta 

in skladiščenja, priprava tehnične 
dokumentacije ter koordiniranje del 
zunanjih izvajalcev, vodenje arhiva, 

pripravljanje evidenc, analiz in poročil 
oddelka ter reševanje reklamacij.

Zaposlitev za nedoločen čas s 
poskusno dobo 6 mesecev.

Delo poteka v dopoldanskem času od 
ponedeljka do petka na lokaciji 

Selca in Železniki.

UPRAVLJAVEC/VZDRŽEVALEC INFRASTRUKTURE

LOTRIČ Meroslovje d.o.o.
Selca 163, SI–4227 Selca
E: info@lotric.si
W: www.lotric.si

Sledi nam na:

LOTRIČ Meroslovje d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto

Več informacij na  www.lotric.si/zaposlitev
Prijave sprejemamo do vključno 23. 10. 2022 preko obrazca na 
spletni strani www.lotric.si ali na info@lotric.si.
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kov in odraslih. To kaže na veliko priljubljenost tega športa v 
našem lokalnem okolju.
Nogometno igrišče v Železnikih je bilo po poplavah v letu 
2007 popolnoma uničeno. Leta 2009 je bilo v celoti obnovlje-
no z novo umetno travo. Tudi ta ima svojo življenjsko dobo, 
okoli deset let. Na to problematiko je opozarjalo že prejšnje 
vodstvo NK in Nogometna zveza Slovenije (NZS), saj je bila 
podlaga zelo obrabljena, kar pomeni, da so se nitke umetnih 
vlaken poškodovale in so bile brez osnovne funkcije. Podlaga 
je bila na nekaterih delih celo popolnoma uničena in potreb-
na zamenjave. Šlo je za podlago, ki je postajala vedno trša, 
kar negativno vpliva na kakovost izvedbe treningov in tudi 
na zdravje vadečih.

PRENOVA NOGOMETNEGA IGRIŠČA
Zaradi tega so se konec leta 2020 začele aktivnosti v smeri 
priprave projekta za zamenjavo umetne trave. V NK smo naj-
prej začeli zbirati informacije in iskati primere dobrih praks 
obnove takšnih igrišč v drugih slovenskih krajih. Nato smo z 
občino aktivno sodelovali tako pri pripravi dokumentacije za 
investicijski projekt kot tudi pri pripravi potrebne dokumen-
tacije za pridobitev nepovratnih sredstev (NZS 2021, Fundacija 
za šport 2021 in NZS 2022). V fazi zamenjave umetne trave, ki 
je trajala od 1. avgusta do 22. septembra 2022 v izvedbi podje-
tja Green Studio, pa smo v klubu z občino aktivno sodelovali 
na področju nadzora nad izvedbo del.
Nova umetna trava (v skupni izmeri 6000 kvadratnih me-
trov) izpolnjuje vse zahteve normativa FIFA QUALITY PRO ter 
zagotavlja varno in kvalitetno vadbeno površino. V NK Niko 

Železniki smo s tem pridobili boljše pogoje za treninge in 
tekme, dodaten zagon pred 70-letnico kluba, ki jo bomo pra-
znovali v letu 2023, ter obstoj in nadaljnji razvoj nogometa v 
občini.
Ob tej priložnosti bi se zahvalil županu Občine Železniki An-
tonu Luznarju, občinskim svetnikom in vsem, ki so podprli 
projekt zamenjave umetne trave in pripomogli k njegovi iz-
vedbi. Hkrati bi se zahvalil vsem sponzorjem in donatorjem 
za pomoč pri delovanju kluba.

Kakšno Jelovico si vsi 
skupaj želimo? 

Ker bi se o tem radi pogovorili z vami in to izvedeli iz prve roke, vas vljudno vabimo  
na predstavitveni sestanek projekta JeloviZA, ki bo potekal v ponedeljek,  

23. 05. ob 18.00 v Domu krajanov Kamna Gorica. 

Na predstavitvenem sestanku vam želimo predstaviti načrtovane aktivnosti projekta, 
prisluhniti vašim potrebam in odgovoriti na morebitna vprašanja.

Sestanek je namenjen krajanom Lipniške doline, Krope ter ostalim 
zainteresiranim občanom in pristojnim inštitucijam v občini Radovljica.

Izhodišča projekta smo oblikovali v marcu 2021, ko smo se različni deležniki strinjali, 
da je Jelovica območje izjemnih naravnih in kulturnih bogastev in da je za to potreben 
celovit in skupen pristop. Glavni cilj projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in 
izobraževanjem omogočiti vključujočo pripravo modela upravljanja območja ter s tem 

prispevati k njegovi večji podnebni odpornosti. 

V upanju na srečanje z vami vas lepo pozdravljamo!

Spoštovani prebivalci naselij ob Jelovici,

Sodelujemo skupaj za 
zeleno Evropo

Gašper Kleč,  
direktor Razvojne agencije Sora

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP.
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Vzpostavimo temelje za upravljanje in ohranjanje Jelovice
Jelovica, ki leži na območju petih občin, je eno največjih strnjenih ob-
močij ohranjene narave v Sloveniji, večji del območja je del naravo-
varstvenega omrežja Natura 2000. 

Partnerji projekta JeloviZA, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, 
Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove, Razvojna agencija 

Sora, Občina Železniki in CIPRA International, želimo v sodelovanju 
z deležniki na območju doseči vključujoč Model upravljanja, ki bo 
zastavljen premišljeno ZA naravo, za Jelovico ter za ljudi, ki živi-
jo tu. Območje se srečuje z različnimi izzivi, tako z vidika posledic 
podnebnih sprememb (ujme, podlubniki), naraščanja obremenitev 
prostora kot tudi z izzivi, ki so posledica odsotnosti celostnega na-
črta upravljanja.

V okviru projekta smo do sedaj izvedli že številne aktivnosti: predsta-
vitve projekta v vseh petih občinah, namestitev števcev za štetje po-
hodnikov in avtomatskih števcev za promet, s katerimi bomo ocenili 
obremenitev območja, izdelali smo analizo poškodovanega gozda, 
izbrali ploskve za sadnjo dreves na poškodovanem območju, izvedli 
študijski obisk nacionalnega parka Visoke ture z namenom imple-
mentacije že uveljavljenih dobrih praks iz tujine v lokalno okolje. 
Trenutno pa na Jelovici poteka popis gozdnega jereba.

Vse, ki želite biti obveščeni o aktivnostih ali vključeni v  pripravo 
Modela upravljanja, vabimo, da obiščite spletno stran: https://
www.ra-sora.si/projekt/jeloviza/ ali se javite anita@ra-sora.si. 

Projekt JeloviZA sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.143.298 EUR.
Namen projekta je s sanacijo gozda, opolnomočenjem in izobraževanjem ciljnih skupin omogočiti participativno pripravo Modela upravljanja ter s tem prispevati k večji podnebni odpornosti Jelovice.

www.norwaygrants.si

Prenovljeno igrišče z novo umetno travo / Foto: Simon Benedičič
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Direktor JZR Gregor Habjan je na sre-
čanje povabil: mag. Antona Luznarja, 
župana Občine Železniki, ki je lastni-
ca športnih objektov, ki jih upravljajo 
v JZR; Alojzija Čufarja, župana Občine 
Železniki v času pridobivanja mnenj, 
interesa in zbiranja dokumentacije za 
gradnjo dvorane; Mihaela Prevca, žu-
pana Občine Železniki v času gradnje 
športne dvorane in tudi člana grad-
benega odbora; Jožeta Rakovca, pred-
sednika gradbenega odbora, velikega 
borca za izgradnjo dvorane, takratnega 
predsednika Rokometnega društva (RD) 
Alples in prvega upravnika športne dvo-
rane; Cirilo Tušek, članico gradbenega 
odbora, odgovorno za finančni del ter 
nabavo opreme; Jožeta Mohoriča, člana 
gradbenega odbora, takratnega pred-
sednika Krajevne skupnosti (KS) Žele-
zniki, ki je bila eden izmed pobudnikov 
za izgradnjo dvorane; Filipa Gartnerja, 
člana gradbenega odbora, kot strokov-
njaka na športnem področju; Primoža 
Šmida, člana gradbenega odbora in ta-
kratnega predstavnika oz. podravnate-
lja Osnovne šole (OŠ) Železniki; Rafka 
Kavčiča, člana gradbenega odbora in 
člana športne javnosti; Anžeta Kavčiča, 
predsednika Sveta Javnega zavoda Rati-
tovec; Matjaža Čemažarja, predsednika 
uprave v podjetju Domel, ki je eden naj-

večjih najemnikov športne dvorane in 
je takrat sofinanciralo izgradnjo dvora-
ne; Primoža Lušino, direktorja podjetja 
Alples, ki je takrat sofinanciralo izgra-
dnjo dvorane in je dolgoletni podpor-
nik RD Alples; Rada Čulibrka, direktorja 
podjetja Niko, ki je takrat sofinanciralo 
izgradnjo dvorane; Mateja Šubica, pod-
župana in enega od članov odbora, ki 
so pripravljali odprtje športne dvorane; 
Franca Ranta, ravnatelja OŠ Železniki, 
ki je največji uporabnik vseh prosto-
rov JZR, in ne le športne dvorane; Ja-
neza Rakovca, sedanjega predsednika 
KS Železniki; Srečka Rehbergerja, prav 
tako enega od pobudnikov za izgradnjo 
dvorane, dolgoletnega delavca pri roko-
metnem klubu in sedanjega upravnika 
športne dvorane; in Vilija Ranta, pred-
sednika RD Alples, katerega člani redno 
izvajajo svoje treninge in igrajo ligaške 
tekme v naši »domači« dvorani.
Vse prisotne je z uvodnim nagovorom 
najprej lepo pozdravil direktor JZR Gregor 
Habjan, nato pa predal pozdravno besedo 
še županu Antonu Luznarju, ki je zbrane 
nagovoril in se jim zahvalil, ker so takrat 
zbrali toliko moči, da so lahko začeli iz-
gradnjo dvorane in jo tudi dokončali. Po-
vedal je še, da se kot občina trudijo vlaga-
ti najpotrebnejše, da se dvorana ohranja 
v takem stanju, kot mora biti.
Nato je direktor predstavil zgodovino 
športne dvorane, ki jo je gradilo pod-

jetje SGP Tehnik iz Škofje Loke, nadzor 
takratne gradnje pa je pokrival g. Bratuš 
iz podjetja Loka Invest iz Škofje Loke.

GLAVNI POBUDNIKI ZA DVORANO 
ČLANI RD ALPLES
Glavni pobudniki za izgradnjo dvorane 
so bili takratni člani RD Alples, ki so tudi 
nekako pripeljali do tega, da je bil leta 
1996 ustanovljen pripravljalni odbor, ki 
se je leta 1999 preimenoval v gradbeni 
odbor, leta 2000 je bila športna dvora-
na pod streho, leto kasneje so se izva-
jala zaključna gradbena in instalacijska 
dela, leta 2002 pa se je izvajala notranja 
in zunanja ureditev objekta. Slavnostno 
odprtje je bilo ob začetku šolskega leta, 
in sicer 26. septembra 2002 ob 17. uri.
Finančno so projekt podprli tudi na Mi-
nistrstvu za šolstvo in šport, v fundaciji 
za šport, nato so se dodatna sredstva 
zagotovila še iz več letnih proračunov 
Občine Železniki. Ker pa sredstev še ni 
bilo dovolj, so k projektu pristopila še 
podjetja Domel, Alples in Niko. Dvorana 
je bila zgrajena za približno 400.000.000 
tolarjev, kar pa je bilo ob koncu manj, 
kot je bil predračun, zato je bil projekt 
ocenjen za izjemno uspešnega. Obči-
na je najela kredit in ga nato v štirih 
proračunskih obdobjih tudi odplačala. 
Podjetja, ki so sofinancirala izgradnjo, 
so nekaj teh sredstev v naslednjih letih 
kompenzirala za oglaševanje v dvorani, 

Srečanje ob dvajsetletnici Športne dvorane Železniki
V Javnem zavodu Ratitovec (JZR) so 26. septembra, ob 20. obletnici odprtja Športne 
dvorane Železniki, pripravili srečanje takratnih in sedanjih akterjev.

GREGOR HABJAN

S srečanja ob 20-letnici športne dvorane v Železnikih / Foto: Brina Habjan
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nekaj za izvajanje športne dejavnosti 
svojih zaposlenih oz. treninge društev, 
podjetje Domel pa je del denarja tudi 
doniralo.
Občina Železniki je ustanovila Zavod za 
šport in mu dala v upravljanje športno 
dvorano. Zavod za šport se je leta 2006 
preimenoval v Javni zavod Ratitovec, ki 
poleg drugih dejavnosti še danes upra-
vlja športno dvorano. Občina Železniki 
kot lastnik poskrbi za izvajanje vseh 
večjih investicij, kot je bila na primer 
lansko leto, ko je bil zamenjan dotrajan 
športni pod oz. parket. V teh 20 letih je 
bila poleg te izvedena le še ena večja in-
vesticija leta 2012, ko se je prejšnji par-
ket brusil in na novo barval. V tem času 
pa je bilo nekaj manjših obnovitvenih 
del, kot so obnova vodovodne insta-
lacije, vključno s senzorji pri tuših oz. 
sanitarijah, iztrošilo se je nekaj delov 
ogrevalnega sistema, mehanizmov za 
okna in vrata ter še nekaj manjših, a 
nujnih popravil. V prihodnosti bodo po-
trebna še vzdrževalna dela, po vsej ver-
jetnosti v večjem obsegu, kot so na pri-
mer menjava vseh sistemov za prhanje, 
menjava radiatorjev, menjava oken oz. 
mehanizmov, ter tudi pregled strehe bo 
počasi nujen, saj jo na določenih delih 
že krpamo oz. dodatno tesnimo.

DEJAVNOSTI V DVORANI JE VELIKO
Dejavnosti v športni dvorani je bilo ve-
liko in namen jasen (šport, zdravje, re-
kreacija in druženje). V dopoldanskem 
času uporablja dvorano OŠ Železniki, z 
otroki od 5. do 9. razreda. V popoldan-
skem času so največ prisotni rokome-
taši RD Alples, ki s štirimi sekcijami 
rokometašev redno trenirajo v dvorani. 
Močno prisotno je na rekreativnem po-
dročju tudi podjetje Domel, ki v projektu 
zdravja spodbuja svoje zaposlene k re-
kreaciji. Nato pa so v dvorani v povpre-
čju enkrat do dvakrat tedensko različna 
športna društva s svojimi raznovrstni-
mi dejavnostmi. Tudi v JZR smo aktivni 
do te mere, da v prostih terminih orga-
niziramo določene turnirje ali ligaška 
tekmovanja, tako poskrbimo, da je dvo-
rana čim bolj zasedena. V mali dvorani 
se dogaja veliko raznovrstnih plesnih 
dejavnosti, in sicer različne aerobične 
vadbe, športno-ritmična gimnastika, 
balet in razne terapevtske vadbe, vo-
dene s strani fizioterapevtk. V dvorani 
potekajo tudi večji športni in kulturni 
dogodki, koncerti, srečanja in podobna 
dogajanja. K dvorani spadajo tudi servi-

sni prostori in bife, ki zaokrožijo celovi-
to ponudbo.

VIZIJA ŠPORTNE DVORANE
Direktor je predstavil vizijo športne dvo-
rane, ki jo v JZR poleg rednega vzdrževa-
nja vidijo tudi v smeri nadgraditve oz. 
dograditve prizidka, saj se močno po-
greša novo moderno štiristezno keglji-
šče, lokostrelcem bi bilo treba omogo-
čiti zimsko streljanje z lokom, nujno je 
potreben fitnes, ki naj bi bil opremljen 
predvsem z aerobnimi napravami, kot 
so kolesa, tekaške steze, veslači in raz-
lični eliptični trenažerji oziroma orbi-
treki. Nujno potrebni pa so tudi dodatni 
tehnični prostori, garderobe in določeni 
pisarniški prostori za športna društva. 
Vse to je možno narediti z nadgradnjo 
nad parkiriščem, nad katerim bi se lah-
ko zgradila betonska plošča na stebrih, 
ki bi se lahko razširila tudi v hrib in na 
obstoječo teraso. Na tej plošči bi torej 
lahko nastal nov prepotrebni kompleks 
športne dvorane. Tem smernicam bi 
morali nekako slediti in so tudi zapisa-
ne v strategiji za razvoj športa v občini 
Železniki.
Vsi prisotni so prav tako podali svoja 
mnenja. Bivši župan Mihael Prevc je 
povedal, da se brez ažurnosti in priza-
devnosti gradbenega odbora, ki se je res 
aktivno in redno sestajal, dvorana ne bi 
zgradila na tak način. Da so se vsa dela 
izvajala skrbno in preudarno in da je 
dvorana zelo lepo in premišljeno zgra-
jena. Omenil je, da je dvorana nastajala 
dalj časa, kot je zapisano, saj so njeni 
zametki v obliki stebrov nastali že dalj-
nega leta 1983.
Jože Rakovec je povedal, da je bil takrat 
poleg športnega dela tudi velik pouda-
rek narediti dvorano dobro akustično in 
da jim je tudi to poleg vsega zelo lepo 
uspelo, saj je dvorana ena najlepših in 
ena najbolj akustičnih v Sloveniji. Po-
vedal je tudi, da je ravno prav velika za 
naše prireditve, tako športne kot zabav-
no-družabne, in da smo lahko zelo po-
nosni na njeno izvedbo. Omenil je tudi, 
da mu je žal, da se dvorana ni zgradila 
že prej, ker je bil v Selški dolini zelo mo-
čan ženski rokomet, ki pa se je ravno 
zaradi potrebe po dvorani preselil v Ško-
fjo Loko.
Srečko Rehberger je povedal o prostor-
skih stiskah, ki se pojavljajo v dvorani, 
predvsem s stališča skladišč in delov-
nih prostorov, za katere je bilo takrat 
predvideno premalo prostora. Omenil je 

tudi, da je bil na samem začetku ves čas 
zraven, saj je bil sekretar pri RD Alples 
in je sodeloval na mnogih sestankih in 
sejah okoli dvorane.

DVORANA SE JE IZKAZALA ZA VELIKO 
PRIDOBITEV
Jože Mohorič je povedal, da je bilo v 
samem začetku pred izgradnjo treba 
vložiti veliko energije in volje, da se je 
ljudi, predvsem svetnike, prepričalo, da 
je pomen dvorane v kraju velikega po-
mena. Poudaril je, da se po 20 letih vidi, 
da je imel prav, in da je delo, ki so ga 
opravili, že zdavnaj poplačano. Povedal 
je, da je bilo idej še veliko in da se je že 
takrat resno pojavljala ideja tudi po šti-
risteznem kegljišču v dvorani. Pravi, da 
smo sedaj vsi lahko ponosni, da imamo 
takšno športno dvorano, in je tudi na-
prej treba v šport vlagati in posodabljati 
infrastrukturo.
Janez Rakovec je pohvalil vse akterje, ki 
so si pred dvajsetimi leti prizadevali za 
izgradnjo dvorane, in potrdil, da se je ta 
res izkazala za veliko pridobitev v kraju. 
Poudaril je, da je dvorana pomembna za 
športna društva in klube, saj ti lahko v 
njej izvajajo kvalitetno dejavnost in tre-
ninge. Omenil pa je tudi, da so v njej že 
in še bodo nastajale kvalitetne družab-
ne, šolske, občinske prireditve, ki so za 
našo občino prav tako pomembne.
Primož Lušina je kot edini predstavnik 
podjetij izrazil navdušenje nad sliša-
nim o tem, koliko truda je bilo vloženo 
in kako je projekt dvorana nastajal. Re-
kel je, da je pomembno, da imajo tako 
otroci kot vsi krajani dobro športno in-
frastrukturo, saj ta ljudem daje energijo 
in možnost različnih oblik rekreacije. 
Podaril je, da je pomembno, da smo 
ljudje fizično aktivni, saj potem tudi na 
samih delovnih mestih izražamo večjo 
produktivnost.
Zadnji govorec je bil predsednik RD 
Alples Vili Rant, ki je poudaril, kakšne-
ga pomena je dvorana za njihovo dru-
štvo, koliko selekcij in otrok sodeluje pri 
njihovih aktivnostih. Pomembno se mu 
zdi tudi s turističnega vidika, ker vse se-
lekcije igrajo v svojih ligah in s tem tudi 
predstavljajo kraj, tako na gostovanjih 
kot doma, ko pridejo gostovat naspro-
tniki v našo dvorano.
Direktor Gregor Habjan je srečanje za-
ključil s kratko zahvalo vsem udeležen-
cem in jih že povabil na snidenje čez 
deset let – torej ob 30-letnici športne 
dvorane.
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Javni zavod Ratitovec, Občina Žiri, Mu-
zejsko društvo Žiri in Razvojna agencija 
Sora kot partnerji sodelujejo v projektu 
Interaktivno in sodobno in v tem okviru 
pripravljajo vsak svoje vsebine, s kate-
rimi bodo dopolnili ponudbe kulturnih 
centrov na Škofjeloškem. Projekt sofi-
nancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
in Republika Slovenija v okviru Programa 
razvoja podeželja 2014–2020. Javni zavod 
Ratitovec v okviru Muzeja Železniki pri-
pravlja stalno muzejsko zbirko Šport v 
Selški dolini, ki bo na ogled v avli Špor-
tne dvorane Železniki. Srce zbirke bodo 
predmeti, ki bodo razstavljeni v prostor-
ni vitrini. Druge športne vsebine bodo na 

ogled na digitalnem zaslonu. Poseben del 
športne zbirke bo olimpijski del, kjer bodo 
predstavljene športnice in športniki iz Se-
lške doline, ki so se udeležili poletnih in 
zimskih olimpijskih iger. V pričakovanju 
prihodnjih olimpijskih iger bosta tiktaka-
li olimpijski uri, poleg športne dvorane pa 
bosta stala olimpijska kažipota.

Pri pripravi gradiva je (bilo) ključnega 
pomena sodelovanje s športnicami in 
športniki, športnimi klubi in društvi ter 
športnimi delavci in vsem se najlepše 
zahvaljujemo za sodelovanje in podpo-
ro. Veseli smo, da bomo skupaj posta-
vili zbirko, ki bo pripovedovala številne 
športne zgodbe Selške doline.

IME PREDMETA: TEKMOVALNE SANI, INV. ŠT. ŠP56
Tekmovalne sani so del nastajajoče športne zbirke, ki svoj 
prostor dobiva v avli Športne dvorane Železniki. Sani so bile 
last Sankaškega kluba Domel. Sankanje se je v tekmovalnem 
smislu v Selški dolini začelo razvijati znotraj TVD Partizan 
Selca, kasneje pa v Sankaškem klubu Iskra in Sankaškem 
društvu Domel. V Sankaškem društvu Domel so se pretežno 
ukvarjali s sankanjem na naravnih progah.
Sani je leta 1987 izdelal Franc Pohleven, drsne letve (šine) pa 
Gasser. Njihova teža je 22 kilogramov. Tekmovalne sani so 
bile izdelane po tedanjem pravilniku IRO, ki ga je potrdila 
Mednarodna sankaška zveza. Od leta 1992 pa je bil v veljavi 
nov pravilnik, po katerem je bila največja skupna dovoljena 
teža sani in šin 14 kilogramov. Z njimi je med letoma 1988 in 
1992 tekmoval Vili Rakovec.

Pripravljamo stalno muzejsko zbirko Šport v Selški dolini, ki bo na ogled v avli 
Športne dvorane Železniki.

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

KATJA MOHORIČ BONČA, MUZEJ ŽELEZNIKI

Postavljanje zbirke v športni dvorani

Del nastajajoče športne zbirke so tudi 35 let stare tekmovalne sani.  
/ Foto: Gregor Habjan

Športna zbirka v Selški dolini

Zgodbe muzejskih predmetov: Tekmovalne sani

Muzejsko društvo Železniki se pripravlja na 
odprtje nove razstave v galeriji Muzeja Že-
lezniki. V petek, 7. oktobra, ob 18. uri bodo 
tam odprli fotografsko razstavo Foto kluba 
Anton Ažbe Škofja Loka, ki si jo bo možno 
ogledati do 11. novembra. A. Š.

Nova fotografska 
razstava
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Za letošnje leto so animatorke za vse udeležence pripravile 
kartončke, ki jih bodo potrjevali, ko se bodo udeležili raznih 
delavnic in dogodkov v okviru MCŽ. Za zvesto obiskovanje 
delavnic in dogodkov v šolskem letu 2022/23 bodo najbolj 
vztrajne otroke še dodatno nadgradili.
V soboto, 8. oktobra, pripravljajo dan odprtih vrat, ki je na-
menjen tako otrokom kot njihovim staršem. Otroci se bodo 
podali na lov za zakladom in ustvarjali na delavnici, starši 
pa poklepetali ob čaju in kavi z animatorkami. V petek, 14. 
oktobra, bo v mladinskem centru večer družabnih iger, v 
soboto, 22. oktobra, dopoldan bodo risali svečke na kamne, 
popoldan pa se odpravili v escape room. V načrtu je tudi 
obisk kino predstave Pr' Hostar 2, seveda pa vabimo mlade 
na ustvarjalne delavnice tudi v času jesenskih počitnic.
Na spletni strani so mladi od 14. do 26. leta starosti izpol-
njevali anketo, s katero so ustvarjalci programa v MCŽ že-
leli izvedeti, kaj mlade zanima in kakšnih vsebin si želijo v 
mladinskem centru. Na podlagi te ankete bodo s skupnimi 
močmi oblikovali program vsebin tudi za srednješolce in 
študente. Ena izmed aktivnosti naj bi bila tudi klekljarska 
druženja za mlade. V svoje vrste pa vabijo tudi srednješolce 
in študente obeh spolov, ki bi želeli soustvarjati program 

Novo šolsko leto v Mladinskem centru ŽeleznikI
Novo šolsko leto se začenja tudi v Mladinskem centru Železniki (MCŽ).

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Zaključek gusarskega tedna v MCŽ

in bi postali animatorji MCŽ. Iz MCŽ sporočajo, da za točne da-
tume in vabila na delavnice in programe spremljajte njihova 
družabna omrežja.
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Oratorija se je udeležilo 182 otrok, zanje pa je skrbelo 56 ani-
matorjev in gospod župnik. Pri izvedbi so nam pomagale tudi 
gospodinje, ki so skrbele, da smo vsak dan dobili sveže peci-
vo, gasilci, ki so nam popestrili vodne igre, donatorji s svojim 
prispevkom in posamezni dobrotniki.
Letošnji oratorij je potekal pod geslom Za božjo slavo! Sko-
zi teden smo pri dramski igri, ki so jo pripravili animatorji, 
spoznavali življenje glavnega lika letošnjega oratorija Igna-
cija Lojolskega od njegovih mladih let, ko si je želel postati 
vitez, pa do zrele starosti, ko je ustanovil Družbo Jezusovo ali 
Jezuite.
Vsak dan smo se z otroki zjutraj zbrali v cerkvi na jutranji 
molitvi in dramski igri, potem pa so se razdelili po starosti in 
se v manjših skupinah pogovorili o igrici in vrednoti dneva, 
ki je bila izpostavljena v igri. Skupaj z animatorji so skušali 

razumeti Ignacija in njegovo sporočilo za ta dan. Zatem so 
sledile razne delavnice, kosilo in velike igre. Dan smo vedno 
zaključili s himno oratorija. Otroci se sicer vsako leto najbolj 
veselijo izleta na bazen.
Največje plačilo, ki ga lahko animatorji prejmemo za svoj 
trud, je ob koncu tedna videti vesele otroke, ki so cel teden 
uživali z nami. Samo tako veš, da si pripravil nekaj zares le-
pega. Mislim, da nam je tudi letos uspelo.

Udeležilo se ga je 43 otrok iz Davče in Sorice. Pri izvedbi je sodelovalo 13 animatorjev.

Oratorij v Davči prireja davška enota 
društva Mladinski ceh. Letos je bil 12. po 
vrsti, potekal pa je med 6. in 10. julijem. 
Udeleženci so dneve začenjali z orato-
rijsko himno in sproščeno igro, nato 
so se odpravili v cerkev, kjer jih je poz-
dravil še duhovnik. »Sledila je dramska 
igra na temo zgodbe o življenju Ignacija 
Lojolskega, ki smo jo spoznavali sko-
zi teden, nato pa je sledil še pogovor o 

zgodbi in razumevanju njenih globljih 
sporočil,« je pojasnila vodja oratorija 
Janja Gartner.
Po malici so otroci sodelovali v delavni-
cah, ki so bile tokrat usmerjene v priče-
vanja ljudi s posebnimi zgodbami. »Žal 
dva pričevalca nista mogla priti zaradi 
osebnih nepredvidenih težav, zato smo 
ta čas izkoristili za ročne spretnosti in 
ustvarili kar nekaj slik na lesene dešči-
ce, poslikali kamne … Na obisku smo 
imeli tudi reševalca Andraža, ki je pred-

stavil prvo pomoč, in čarodeja Tonija s 
čarovniško predstavo,« je razložila Gar-
tnerjeva. Po kosilu so se otroci družili 
še ob velikih igrah: preizkusili so se v 
orientaciji ter vodnih, miselnih in vzdr-
žljivostnih igrah.
Na predzadnji dan oratorija so se od-
pravili na izlet ob reko pri Bači pri Mo-
dreju, kjer so se z velikim užitkom ko-
pali in preizkusili v plezanju. Oratorij so 
sklenili z nedeljsko mašo v Davči, ki ji je 
sledilo še druženje ob sladkih dobrotah.

ANA ŠUBIC

NIKO ROVTAR, ORATORIJSKI VODITELJ

Utrinek z oratorija v Selcih / Foto: Urška Bernik

Dvanajsti oratorij v Davči

Oratorij tudi v Selcih
V župniji Selca smo mladi tudi letos priredili 
oratorij, tokrat od 15. do 21. avgusta.
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Ves teden se je slišalo veselje otrok. 29 
animatorjev je skupaj s katehetinjo, žu-
pnikom in kaplanom pripravilo vse po-
trebno, da so otroci lahko živeli za Božjo 
slavo, kot je bilo geslo oratorija.
Vsak dan smo najprej zapeli himno in 
dvignili oratorijsko zastavo. Nato smo 
si ogledali oratorijsko zgodbo, ki nas je 
popeljala skozi življenje Ignacija Lojol-
skega. Na delavnicah smo se učili izde-
lovati sveče, kuhati marmelado in peči 
mafine, prati avto, plesati srednjeveške 
plese, veliko smo ustvarjali. Na koncu 
tedna smo si ogledali, kako so kovali že-
blje, in smo si enega, vsak zase, skovali 
sami. Veliko smo peli in molili. V sredo 
smo romali iz Planice v Tamar. Najprej 
smo si ogledali oratorijsko igrico, ki so 
jo igralci zaigrali kar pred skakalnicami 
v Planici, nato smo poromali do Tamar-
ja, kjer smo se spomnili Ignacija Lojol-
skega in njegovih dogodivščin. V petek 
so nas na vodnih igrah obiskali gasilci 
in nas poškropili z vodo. Oratorijski te-
den smo sklenili s sveto mašo.
Hvaležni smo vsem, ki so nam poma-
gali pri izvedbi programa. Oratorij o sv. 
Ignaciju Lojolskem je bil res poučen, po-
globljen ter vesel in že se veselimo pri-
hodnjega oratorija!

Za Božjo slavo!
Od 4. do 8. julija je bil v 
župniji Železniki oratorij.

ANAMARIJA ERŽEN

ZAGOTAVLJAMO         
TRAJNO 
ENERGIJO.

Električna energija je življenjska energija 
sodobne družbe. V Skupini Elektro Gorenjska 
smo zato odgovorno predani zagotavljanju 
trajne, kakovostne, vzdržne in stabilne oskrbe 
naših uporabnikov z električno energijo.

Smo Skupina Elektro Gorenjska. 
Zagotavljamo trajno energijo.

www.elektro-gorenjska.si

Z romanja iz Planice v Tamar
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Druženje je trajalo tri dni, od pone-
deljka, 22., do srede, 24. avgusta. V po-
nedeljek zjutraj smo se z avtobusom 
odpeljali v Origo center v Stahovico pri 
Kamniku. Tam smo se zabavali ob iz-
vajanju raznih akrobatskih veščin in 
skakanju na trampolinih.
Drugi dan je bil obarvan pohodniško. 
Dobili smo se na igrišču in se najprej 
ogreli s tekmo štafet, v kateri sta bili 
obe ekipi zelo uspešni. Nato smo se po-
dali do Jelenšč in nadaljevali do Povr-
šnice. Na poti smo si ogledali nekaj va-
ških znamenitosti, na cilju pa smo na 
tabornem ognju spekli hrenovke.
Zadnji dan nam je malce ponagajalo 
vreme, zato smo si namesto vodnih iger 
ogledali risanko Naprej. Ta čas je izza 
oblakov že pokukalo sonce in posušilo 
igrišče. Sestavili smo dve ekipi, ki sta 
se pomerili v nekaj igrah med dvema 

ognjema in nogometa. Za konec smo 
si utrujeni in lačni privoščili še slastne 
pice, nato pa smo se odpravili domov.
Tako kot vsako leto so tudi letošnji Po-
čitniški dnevi minili zelo hitro. Zadnje 
dni počitnic smo tako izkoristili za dru-

ženje in zabavo, ki nam jo je vsem, tako 
otrokom kot animatorjem, v zadnjem 
letu zelo manjkalo. Prepričana sem, 
da smo otroci in animatorji uživali in 
bomo naslednje leto to zabavno dogodi-
vščino spet ponovili.

Počitniški dnevi v Dražgošah
Mladi člani kulturno-turističnega društva in Športnega društva Dražgoše smo se spet 
zbrali in v zadnjih dneh počitnic pripravili Počitniške dneve za osnovnošolce.

AJDA PETERNELJ, KTD DRAŽGOŠE

Zabavali smo se tudi na trampolinih.
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Pridite v salon Alples v Železnikih in v novem spalnem studiu 
prihranite na vzmetnici svojih sanj! Ob nakupu prinesite 
kuponček s popustom*!

* Pohitite, akcija traja od 3. do 19. oktobra 2022!

Za vzmetnice linije Classic je  kupon vreden 50 €, Optima 70 €, Ultima 100 €.

NESPEČNOST
KAKO JO LAHKO PREMAGATE ŽE NOCOJ?
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Prireditve v oktobru, novembru in decembru

Oktober
Četrtek, 6. in 20. 10. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA WEIF-
FENBACH IN AMBASADORJI NASMEHA)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 6. 10. 2022 • Bazen Železniki, ob 18. uri
TEDEN PODEŽELJA NA LOŠKEM: IZDELAVA OGNJIČEVEGA MAZILA (IZVA-
JALEC MIRAN KAVČIČ) – OBVEZNE PRIJAVE
JZR, Razvojna agencija Sora, T: 04 51 47 356, E: turizem@jzr.si

Petek, 7. 10. 2022 • Muzej Železniki, ob 18. uri
KLUBSKA RAZSTAVA FK ANTON AŽBE ŠKOFJA LOKA
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – JZR, T: 04 51 47 356

Nedelja, 9. 10. 2022 • Dražgoše, ob 9. uri
OBČINSKA ORIENTACIJA 2022
Taborniki Roda zelene sreče Železniki, E: rodzelenesrece@gmail.com

Sreda, 12., 19. in 26. 10. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sobota, 15. 10. 2022 • Bazen Železniki, ob 19. uri
TURNIR V PIKADU ZA ZLATO ČIPKO
Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si

Sobota, 15. 10. 2022 • Športni park Rovn Selca, ob 20. uri
GASILSKA VESELICA S SKUPINO MAMBO KINGS
PGD Selca, T: 031 505 581

Sobota, 22. 10. 2022 • Bazen Železniki, ob 20. uri
VIDRA NI RIBA #+6/2022: TADEJ VESENJAK
Kulturno društvo Rov Železniki W: www.rov-drustvo.si

Četrtek, 27. 10. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri
POTOPISNO PREDAVANJE: SLOVENSKA JAKOBOVA POT – SKRITI SVET 
LEPOT (PETRA NASTRAN)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

November
IZID 19. ŠTEVILKE ZBORNIKA ŽELEZNE NITI
Muzejsko društvo Železniki, T: 04 51 47 356

Sreda, 2., 9., 23. in 30. 11. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 3. in 17. 11. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA WEIF-
FENBACH IN AMBASADORJI NASMEHA)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 10. 11. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri
PREDSTAVITEV KNJIGE: KRONA SLOVENIJE (VIKI GROŠELJ)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sreda, 16. 11. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
LUTKOVNA DELAVNICA: JUHA, KI SE IZ BUČ SKUHA (DRAGICA TOPLIŠEK 
TUŠAR)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Torek, 22. 11. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri
PREDSTAVITEV KNJIGE: DO CILJA IN NAPREJ (BRIGITA LANGERHOLC)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sobota, 26. 11. 2022 • trg pred cerkvijo sv. Antona, Železniki, od 14. do 
19. ure
ANDREJEV SEJEM
Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

December
Četrtek, 1. in 15. 12. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
BEREMO Z NASMEHOM S PSOM VILIJEM – OBVEZNE PRIJAVE (NIKA WEIF-
FENBACH IN AMBASADORJI NASMEHA)
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sobota, 3. 12. 2022 • Muzej Železniki, od 9. do 15. ure
TA VESELI DAN KULTURE – PROST VSTOP V MUZEJ ŽELEZNIKI
Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – JZR, T: 04 51 47 356

Sreda, 7. 12. 2022 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri
URA PRAVLJIC
Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si
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NAJBOLJŠE PO UGODNI CENI 
ČISTILNE NAPRAVE IN SISTEMI ZA DEŽEVNICO

Samooskrba s kompletnim sistemom 
za deževnico
Odločitev za zbiranje in uporabo deževnice pripomore 
k prihrankom v denarnici zaradi do 50 % nižjega računa 
za vodo na položnici. Rožice in zelenjadnice vam bodo 
zelo hvaležne, ker jim boste privoščili zalivanje z mehko 
deževnico brez klora. Izberite enega od kompletnih 
sistemov s filtri, črpalko in vsem pripadajočim.

Čistilna naprava One2clean
Inovativna čistilna naprava nemške kakovosti, ki poskr-
bi za družinski proračun in okolje. Visok učinek čišče-
nja, v rezervoarju ni električnih komponent. Praznjenje 
le enkrat na tri leta, nizka poraba energije in minimalno 
vzdrževanje. Rezervoar je povozen.

Okrasni nadzemni 
rezervoarji
Poudarite videz terase z novim ok-
rasnim zbiralnikom deževnice videza 
antične glinene amfore ali katerega-
koli drugega izmed 70 različnih oblik, 
barv in velikosti. Poleg varčevanja 
je ob uporabi zalivanja z deževnice 
treba upoštevati še, da pri tem opra-
vilu naredimo še veliko koristnega za 
svoje zdravje.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si
Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, 
info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192

Vas zanima najina zgodba Kako sva izbirala 
in izbrala čistilno napravo in kako se nama 

obrestuje “rudarjenje” vode z neba? 

Dostopna je na povezavi 
https://go-to.si/najina-zgodba 

ali pa prek QR kode.

KMALU V SALONU

Povprečna poraba goriva za vozila Toyota Corolla Cross Hybrid: od 5 do 5,4  l/100 km in emisije CO₂: od 114 do 122g/km. Emisijska 
stopnja EURO 6 AP. Emisije NOx: od 0,0039 g/km do 0,0059 g/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, delce PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo 
hibridne baterije velja ob rednih testih hibridne baterije (HHC) na 1 leto ali 15.000 prevoženih km (kar nastopi prej) pri pooblaščeni 
prodajno-servisni Toyotini trgovski mreži. Po preteku tovarniške garancije vam ponujamo bresplačno vključitev v program jamstva Toyota 
Relax (vse do starosti 10 let ali 185.000 km). Slika je simbolična. 

COROLLA 
CROSS 
HYBRID

   
Cesta Staneta  
Žagarja 65 b,  
4000 Kranj,  
04 280 90 00


