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Občinski svet se je 16. februarja sestal 
na 3. redni seji. Osrednja točka je bila 
potrditev rebalansa letošnjega občin-
skega proračuna. Odhodke ocenjujejo 
na 10,4 milijona evrov, prihodke pa na 
9,4 milijona evrov. Primanjkljaj bodo 
krili s stanjem sredstev na računu ob 
koncu preteklega leta, poleg tega pa so 
predvideli še možnost najema kredita 
do 520 tisoč evrov. Župan Marko Gasser 
je sicer upal, da jim bo proračun uspelo 
sestaviti brez zadolževanja, a se ob vseh 
podražitvah, ki zajedajo tudi proračun-
ska sredstva, to ni izšlo. Z rebalansom 
so predvideli tudi projekte participativ-
nega proračuna. Več o tem na 4. strani.
Z rebalansom so spremenili skorajda 
vse postavke proračuna, saj so ga spre-
jeli že decembra 2021 v sklopu dvoletne-
ga proračuna. Prihodke so povečali za 
skoraj dva milijona evrov, največ zaradi 

transfernih prihodkov s strani države in 
EU, ki z 1,8 milijona evrov predstavljajo 
skoraj petino prihodkov. Deloma gre za 

prenose iz lanskega leta, saj določene 
investicije še niso bile končane (npr. 
kolesarska povezava Železniki–Selca in 

Sprejeli prvi rebalans občinskega proračuna
Občinski svet je na nedavni seji sprejel prvi rebalans občinskega proračuna. Za 
investicije slaba polovica deset milijonov evrov vrednega proračuna.
ANA ŠUBIC

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.

Frankovo naselje (pri trgovini Mercatorju),
Podlubnik (pri mlekomatu),
Kidričeva cesta (pri trgovini Spar),
Godešič (pri igrišču),
Reteče (na ekološkem otoku pri osnovni šoli).

Olje doma po končani uporabi ohladimo in precedimo v plastično ali stekleno posodo
oziroma v namensko posodo za zbiranje odpadnega jedilnega olja, ki jo lahko dobite na
Komunali Škofja Loka. Posodo dobro zapremo in jo hranimo na temnem in hladnem mestu.

Ko je zbirna posoda polna, jo odnesemo v enega izmed zbiralnikov, 
ki se nahajajo na naslednjih lokacijah:

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

Ko si spečem slasten krof, se počutim
kakor grof.
Bilo pa bi še bolje, če na pravem mestu bi
končalo olje.

Pust je čas, ko si privoščimo sladke pregrehe, od krofov in flancatov do ocvrtih mišk. Vsem tem dobrotam je skupno to, da
za njihovo pripravo potrebujemo jedilno olje. Kam pa lahko odvržemo odpadno olje?

Odpadno jedilno olje

Večje količine odpadnega jedilnega olja lahko oddate tudi v
Zbirnem centru Studeno.

V Železnikih ta čas gradijo protipoplavne ukrepe, zato bodo kolesarsko povezavo od 
Plenšaka do Selc dokončali letos, med drugim na odseku za pokopališčem v Železnikih. / 
Foto: Gorazd Kavčič
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tržnica na Češnjici), nekaj pa je tudi novih virov financiranja 
investicij. Odhodke so glede na prej veljavni proračun zvišali 
za 3,1 milijona evrov. Poleg nezaključenih in na novo predvi-
denih investicij na odhodke močno vplivajo še tekoči odhodki 
in transferji v javne zavode ter povišanje stroškov in ener-
gentov ter drugih materialnih stroškov.
Investicijski odhodki in transferji predstavljajo 44 odstotkov 
proračuna. Največji projekt, predviden je na novo, bo 530 tisoč 
evrov vredna sanacija plazu pod lokalno cesto nad Mšičem 
v Martinj Vrhu, za kar občina pričakuje 421 tisoč evrov so-
financiranja ministrstva za naravne vire in prostor. Visoka 
(446 tisoč evrov) je tudi postavka za dokončanje omenjene 
kolesarske povezave, a zaradi zamika v letošnje leto, saj je 
zaradi protipoplavnega urejanja Selške Sore v Železnikih še 
niso mogli dokončati. Občino čaka tudi velik vložek (302 tisoč 
evrov) v novo vozilo PGD Železniki, pri čemer so se v društvu 
zavezali, da bodo sami zbrali 50 tisoč evrov donacij. Občina 
upa tudi na 274 tisoč evrov iz mehanizma Načrt za okrevanje 
in odpornost za dodatne protipoplavne ukrepe. V letošnji pro-
račun so med drugim prenesli tudi denar za ureditev vaških 
jeder Sorice in Zalega Loga – skupaj dobrih 200 tisoč evrov.

Postavko za področje izobraževanja, v katero bo šla skoraj če-
trtina proračuna, so povečali za 10 odstotkov na 2,4 milijona 
evrov. Za pomet in prometno infrastrukturo predvidevajo bli-
zu 1,4 milijona evrov, od tega za investicije in investicijsko 
vzdrževanje občinskih cest 767 tisoč evrov, za sofinanciranje 
rekonstrukcij regionalnih cest pa 462 tisoč evrov.

NEPOSREDNI PRENOSI SEJ OSTAJAJO

Občinski svet je potrdil tudi sklep, da se strinja z neposre-
dnim prenosom sej na družbenih omrežjih, kar so vpeljali 
v tem mandatu. Ker poslovnik predvideva le objavo zvočnih 
posnetkov sej, se peščica svetnikov ni strinjala s prenosom 
na Facebooku, pa čeprav so na ustanovni seji vsi podpisali 
soglasje o tem. Po sklepu občinskega sveta bo tako seje še na-
prej možno spremljati v živo pred domačimi ekrani.
Svetniki so sprejeli tudi spremembe statuta občine, ki bo po 
novem namesto enega lahko imela dva podžupana, ter spre-
membe poslovnika občinskega sveta, s čimer so število čla-
nov odbora za družbene dejavnosti povečali s sedem na devet, 
da bodo ti enakomerneje zastopani z območja celotne občine.
Občinski svet je soglašal z letnimi programi športa, ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti, mladinskih dejavnosti in turistič-
nih dejavnosti. Sprejel je tudi razvojne strategije Občine Že-

lezniki za obdobje 2023–2032 za omenjena štiri področja. Vse 
strategije so pripravile skupine, ki jih je imenoval Javni zavod 
Ratitovec. Svetniki so se strinjali še s ceniki za izvajanje poko-
pališke dejavnosti na vseh šestih pokopališčih v občini, ki so 
jih predlagali njihovi upravljavci, krajevne skupnosti. Ceniki 
so nespremenjeni, razen za pokopališče v Dražgošah, kjer so 
se odločili za 20-odstotno povišanje cen.

OKREPLJENA OBČINSKA UPRAVA

Župan je svetnike seznanil, da je občinsko upravo okrepil 
dodatni višji svetovalec za investicije Andraž Valcl. Kot je še 
dejal, je bil konec januarja s sodelavci na sestanku v družbi 
DRI upravljanje investicij, saj Direkcija RS za infrastrukturo 
(DRSI) v občini vodi več investicij, od odseka Log–Rudno do 
obvoznice Železniki, beseda pa je nanesla tudi na projekte, 
ki so v pripravi. Župan se je udeležil tudi regijskega srečanja 
občin v Škofji Loki in sestanka na temo loškega kolesarskega 
omrežja, pri čemer si Občina Železniki prizadeva, da bi DRSI 
uredil kolesarsko povezavo Ševlje–Dolenja vas–Selca. Pri po-
stopku sprejemanja občinskega prostorskega načrta (OPN) 
je občina po podatkih župana trenutno v fazi pridobivanja 
mnenj nosilcev urejanja prostora, ki jim je konec decembra 
poslala spremembe namenske rabe prostora z obrazložitva-
mi. Župan upa, da bo zapletov čim manj in da bodo OPN spra-
vili pod streho še letos ali v začetku prihodnjega leta.
Pri svetniških vprašanjih in pobudah je Rok Bajželj prenesel 
pobudo glede organizacije počitniškega varstva otrok v ve-
čjem obsegu kot sedaj, med drugim pa se je oglasil tudi Franc 
Tušek s pobudo prvih posredovalcev po označitvi ulic v Da-
šnici na uvozih in predlogom občana za izboljšanje prometne 
varnosti na začetku naselja Na plavžu, kjer je zaradi poruši-
tve mostu v Ovčjo vas nova prometna ureditev. Občan je opo-
zoril na ogroženost pešcev in predlagal več ukrepov, med dru-
gim osvetlitev križišča in namestitev prikazovalnika hitrosti.

Največji načrtovani projekt je sanacija plazu pod lokalno cesto nad 

Mšičem v Martinj Vrhu. Sanacija plazu, ki se te dni še skriva pod 

snegom, naj bi stala 530 tisoč evrov, od tega občina pričakuje 421 

tisoč evrov državnega sofinanciranja. / Foto: Gorazd Kavčič

Z rebalansom so povečali sredstva za enkratni 

denarni prispevek ob rojstvu otroka, ki je po 

novem 100 evrov višji in znaša 300 evrov. V 

proračunu je za ta namen 24 tisoč evrov.

KOLOFON: RATITOVŠKA OBZORJA (ISSN C505-8066) – Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, pravice izdajatelja oprav lja: 
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj (info@g-glas.si, 04/201 42 00). Odgovorna urednica: Ana Šubic (ana.subic@g-glas.si, 031/693 
763). Svet glasila: Ana Šubic, Matej Šubic, Nataša Habjan, Valerija Štibelj. Oglasno trženje: Marjan Potočnik (marjan.potocnik@g-glas.si, 051/697 730). 
Ratitovška obzorja izhajajo od šest- do osemkrat letno, praviloma drugi petek v mesecu, v nakladi 2170 izvodov, brezplačno jih prejemajo vsa gospodinjstva v 
občini Železniki. Tisk: Tisk Žnidarič, d. o. o., distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. Ratitovška obzorja so vpisana v Razvid medi-
jev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1708. Nenaročenih prispevkov ne honoriramo, pisma bralcev so omejena na 2000 znakov s presledki. 
Na naslovnici: Pustno rajanje v Dražgošah / Foto: Gorazd Kavčič

Naslednja številka bo predvidoma izšla 7. aprila 2023. Prispevke zanjo lahko pošljete do 24. marca 2023 na naslov:

ana.subic@g-glas.si ali valerija.stibelj@obcina.zelezniki.si.
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Občina Železniki je drugo leto zapored 
pripravila participativni proračun, zno-
va v višini 74 tisoč evrov. Odziv občanov 
je bil veliko večji kot lani, saj so letos 
prejeli kar 68 pobud. Tričlanska komi-
sija, ki so jo sestavljali podžupan Tomaž 
Demšar, občinski svetovalec za investi-
cije Peter Košir ter svetovalec za prora-
čun, finance in gospodarstvo Damjan 
Mavri, je pregledala prispele predloge in 
izbrala 13 tistih, ki so jih na zadnji seji 
s sprejemom rebalansa uvrstili v parti-
cipativni del občinskega proračuna. Po 
Demšarjevih besedah so si bili člani ko-
misije pri izbiri ustreznih projektov, ki 
jih je možno uresničiti v okviru razpo-
ložljivih sredstev, precej enotni.
V Krajevni skupnosti (KS) Železniki, kjer je 
na voljo 40 tisoč evrov, je komisija denar 
porazdelila med šest izbranih projektov. 
Petnajst tisoč evrov je namenila dogra-
ditvi obstoječe plezalne stene v Osnovni 
šoli (OŠ) Železniki, saj pod Sušo zaradi iz-
gradnje zadrževalnika plezanje ne bo več 
možno. Deset tisoč evrov bo šlo za aku-
stične obloge za jedilnico OŠ Železniki, 
da jo bo možno uporabljati še kot večna-
menski prostor, sicer pa bo za dokončanje 
projekta del denarja prispeval še šolski 
investicijski sklad. Sedem tisoč evrov so 
odobrili za izdelavo projektne dokumen-

tacije za ureditev območja nekdanje šole 
v Podlonku, ki jo želijo podreti in na tej lo-
kaciji narediti igrišče. Po tri tisoč evrov so 
namenili za projektno dokumentacijo za 
parkirni prostor Bele trate v Dašnici in za 
obnovo sanitarnih prostorov v nekdanji 
šoli v Martinj Vrhu, dva tisoč evrov pa za 
obnovo igral v Športnem parku Dašnica.
V KS Selca bodo vsa sredstva participa-
tivnega proračuna – 10 tisoč evrov – šla 
za ureditev vaškega parka v Selcih. Za 
vse druge KS je na voljo po šest tisoč 
evrov. Dolenji vasi jih je komisija odobri-
la za izdelavo projektne dokumentacije 
za rekonstrukcijo objekta KS v središču 
vasi z nadzidavo, v KS Dražgoše - Rudno 
za akustično ureditev dvorane gasilske-
ga doma na Rudnem in v KS Davča za 
sprehajalno pot mimo Davških slapov. 
V KS Sorica so denar porazdelili med tri 
projekte, in sicer bo tri tisoč evrov šlo za 
obnovo prostorov stare pošte v Grohar-
jevi hiši, v katerih bo info točka, po 1500 
evrov pa so dodelili za nakup defibrila-
torja za gasilce in umetniško poslikavo 
javnih površin.

OBETA SE NOV SISTEM GLASOVANJA

Demšar je svetnikom obrazložil, zakaj 
so omenjene projekte uvrstili v partici-
pativni proračun in nekaterih drugih 
ne, glede tega pa so se v razpravi kresa-
la mnenja. Slišati je bilo, da bi komisija 
morala bolj upoštevati število podpisov 
pod posameznim predlogom ter da bi z 

omenjenimi sredstvi morali uresničeva-
ti izključno želje občanov, ne pa jih vla-
gati v javne ustanove.
Župan Marko Gasser je odvrnil, da so 
participativni proračun izpeljali po is-
tem postopku kot lani, saj je vodenje 
občine prevzel šele pred dvema mesece-
ma in tako ni bilo časa za spremembe. 
Hkrati je napovedal, da bodo prihodnje 
leto vpeljali nov sistem, kjer bodo o pre-
dlogih glasovali občani.

LANI IZVEDLI OSEM PROJEKTOV

Lani so s sredstvi participativnega pro-
računa izvedli osem projektov v skupni 
vrednosti 58.128 evrov. To so obnova as-
faltnega igrišča v zgornji Dašnici (20.967 
evrov), poslikava fasade vrtca v Železni-
kih (3.069 evrov), ureditev javnega pro-
stora na mestu starega gasilskega doma 
Selca (9.994 evrov), rekonstrukcija škar-
pe ob javni poti zadružni dom–Eberle v 
Sorici (6.208 evrov), trim steza z orodji 
za razgibavanje na Zalem Logu (5.938 
evrov), mansarda v objektu športnega 
parka Dolenja vas (5.999 evrov), otroška 
igrala na Rudnem (2.400 evrov in doda-
tnih 1200 evrov s strani Športnega dru-
štva Buldožerji) in idejna zasnova oko-
lice šole v Dražgošah kot središča vasi 
(3.553 evrov in dodatnih 7000 evrov iz 
županove rezerve). Odobrili so še projekt 
Razgibajmo se v domačih krajih – ure-
ditev pešpoti do Snegovnika, ki pa ni bil 
realiziran.

V participativnem proračunu trinajst projektov
V participativni proračun so uvrstili trinajst projektov. Pobud občanov je bilo veliko.

ANA ŠUBIC

Na Zalem Logu so lani uredili trim stezo z orodji za razgibavanje. / Foto: Gorazd Kavčič

V krajevni skupnosti Dolenja vas so lanska 

sredstva participativnega proračuna vložili 

v mansardo objekta ob športnem igrišču, ki 

so jo zvočno in toplotno izolirali ter vgradili 

nov opaž.
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Po decembrski ustanovni seji občin-

skega sveta so se svetniki 19. januarja 

sestali na drugi redni seji. Potrdili so 

mandat nove občinske svetnice Tine 
Jemec (Županova lista Marka Gasserja). 
Nadomestila je župana Marka Gasserja, 
ki mu je zaradi nezdružljivosti funkcij 
prenehal mandat svetnika.
Po sklepu občinskega sveta so z januar-

jem v veljavo stopile nove cene progra-

mov v vrtcih. V Vrtcu Železniki so višje 
za 9,6 odstotka, v Antonovem vrtcu pa 
za 5,5 odstotka. Razlogi za podražitev so 
povečanje plač zaposlenih in stroškov 
dela, nenehna rast cen stroškov ener-

gentov in živil ter višji stroški storitev. 
Ekonomska cena za prvo starostno ob-

dobje je v Vrtcu Železniki 498,64 evra in 
v Antonovem vrtcu 584,92 evra, za dru-

go starostno obdobje v Vrtcu Železni-
ki 398,08 in v Antonovem vrtcu 466,94 
evra, za oddelke tri- in štiriletnih otrok 
in kombinirane oddelke pa v Vrtcu Žele-

zniki 437,40 in v Antonovem vrtcu 511,67 
evra. Za vse starše sicer veljajo cene iz 
Vrtca Železniki, saj razliko do cene pro-

gramov za Antonov vrtec pokrije občina.
Svetniki so tudi potrdili odlok o razglasi-
tvi pokopališke kapele sv. Križa v Selcih 
za kulturni spomenik lokalnega pome-

na. Cilj je ohraniti kulturne, umetno-

stne, zgodovinske in krajinske vrednote 
spomenika, poleg tega pa bo lastnica, 
Župnija Selca, za obnovo in vzdrževa-

nje kapele lahko pridobila sredstva na 
državnih in evropskih razpisih. Pobudo 
za razglasitev je dala Krajevna skupnost 
Selca, na ljubljanski območni enoti Za-

voda za varstvo kulturne dediščine Slo-

venije (ZVKDS) pa so pripravili strokov-

ne podlage. Te med drugim navajajo, da 
kapela, zgrajena leta 1905, z arhitektur-

no zasnovo in zaznavno lego v značilni 
krajinski podobi Selške doline pomeni 
pomemben zgodovinski in umetnostni 
del identitete kraja. Razglasitev so ute-

meljili tudi z avtorstvom mojstrov in 

umetnikov, ki so zgradili in opremili 
kapelo. Na seji sta o zaščiti kapele spre-

govorila generalni direktor ZVKDS Jer-

nej Hudolin in vodja ljubljanske enote 

Boris Vičič. Hudolin je dejal še, da bi bilo 
v nadaljevanju treba pregledati, kateri 
objekti v občini bi si še zaslužili status 
kulturne dediščine, in pripraviti stro-

kovne podlage za razglasitev ostalih 
objektov, ki bi jih nato vse skupaj zašči-
tili z enim odlokom.

OBČINSKI ODBORI IN KOMISIJE
Na predlog Komisije za mandatna vpra-

šanja, volitve in imenovanja (v sestavi 
Matija Benedičič, Janez Habjan in Peter 
Krek so jo potrdili že na ustanovni seji) 

so občinski svetniki imenovali člane 
občinskih odborov in komisij za man-

dat 2022–2026. V Odboru za komunalno 
dejavnost in varstvo okolja so Tomaž 
Demšar, Gregor Gasser, Peter Krek, Da-

vid Benedičič, Matjaž Podrekar, Janez 
Habjan, Matija Benedičič, Janez Šmid, 
Tomaž Weiffenbach, Marjeta Demšar, 
Jernej Bešter, Klemen Šubic in Boštjan 
Bevk. Odbor za gospodarske dejavnosti 
sestavljajo Franc Tušek, Rok Bajželj, Mi-
ran Šturm, Marko Klemenčič, Matej Šu-

bic, Anže Čikič in Rudi Pintar, Odbor za 
družbene dejavnosti pa Robert Prezelj, 
Zora Bonča, Alenka Lotrič, Andreja Pro-

dan, Tina Jemec, Dejan Lotrič in Metka 
Šolar. V komisiji za statut in pravna 
vprašanja so Gregor Galjot, Andreja Pro-

dan in Tina Jemec, v nadzornem odboru 
Občine Železniki pa Janez Trojar, Mojca 
Benedičič, Valerija Čemažar Čikič, Petra 
Šmid in Andrej Vrhunc.
Župan je v svojem poročilu spregovoril o 
aktualnih zadevah, besedo pa je dal tudi 
poslancu državnega zbora Žanu Mahni-
ču. Vprašanja svetnikov so se nanaša-

la na zaplete pri gradnji zadrževalnika 
pod Sušo, omenjena je bila tudi pobuda, 
da bi se z državo skušali dogovoriti za 
nadomestilo za plezalno steno, ki bo za-

radi zadrževalnika podrta, predlagali so 
preučitev možnosti subvencioniranja 
varstva otrok, ki niso v vrtcih …

Občinski svet januarja o prvih vsebinskih zadevah
Občinski svetniki so na januarski seji imenovali člane občinskih odborov in komisij, 
potrdili višje cene programov v vrtcih in z odlokom razglasili pokopališko kapelo sv. 
Križa v Selcih za kulturni spomenik lokalnega pomena.

ANA ŠUBIC

Občinski svet Občine Železniki v mandatu 2022–2026 sestavlja pet občinskih svetnic in dvanajst svetnikov. / Foto: Gorazd Kavčič



6  OBČINSKE NOVICE  

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja

kmetijstva in podeželja v občini Železniki v letu 2023. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na  
voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si 

pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila. 

(kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 23)
Rok za oddajo vlog je najpozneje do vključno 28. 4. 2023.

Marko Gasser, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v občini Železniki  

za leto 2023. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na  
voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si 

pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila. 

(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15) 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 24. 3. 2023.

Marko Gasser, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v občini  

Železniki za leto 2023.

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na  
voljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si 

pod rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila. 

(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15) 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 24. 3. 2023.

Marko Gasser, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih 

organizacij v občini Železniki za leto 2023. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na vo-
ljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod 

rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila. 

(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15) 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 24. 3. 2023.

Marko Gasser, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  

v občini Železniki za leto 2023. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na vo-
ljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod 

rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila.

(kontakt: Martina Logar, 04/500 00 15) 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 24. 3. 2023.

Marko Gasser, župan

OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje turistične dejavnosti društev v 

občini Železniki za leto 2023. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na vo-
ljo na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod 

rubriko OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila. 

(kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 23) 
Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 24. 3. 2023.

Marko Gasser, župan
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Župan Marko Gasser je 16. decembra za 
nepoklicnega podžupana imenoval To-
maža Demšarja z Rudna. Ta je občinski 
svetnik SDS že od leta 2010. Vseskozi je 
član občinskega odbora za komunalno 
dejavnost in varstvo okolja, na nedavni 
konstitutivni seji odbora pa je bil izvo-
ljen še za njegovega predsednika, tako 
kot v prvem mandatu. Kot podžupan bo 
dejaven predvsem na komunalnem po-

dročju, vključil se bo v dogovore z občani 
glede zemljišč, soglasij, odkupov …
Župan namerava imenovati še enega 
podžupana. Tako so na zadnji seji občin-
skega sveta spremenili občinski statut, 
ki je doslej opredeljeval le eno podžu-
pansko mesto, in vnesli določilo, da ima 
občina največ dva podžupana. Gasser je 
poudaril, da želijo glede na veliko število 
projektov v občini z drugim podžupanom 
razbremeniti občinsko upravo in nanj 
prenesti določene naloge. Pomembno se 

mu zdi tudi, da izboljšajo komunikacijo 
z občani ter da jih o načrtovanih projek-
tih informirajo pravočasno.

Občinski svet je na predlog Komunale Škofja Loka, ki v obči-
ni Železniki izvaja storitev zbiranja odpadkov, sprejel spre-
membe tehničnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Z njim 
so predvideli nove velikosti zabojnikov za biološke odpadke: 
poleg obstoječih še 60- in 80-litrske. Na Komunali so poja-
snili, da bo naročilo manjših zabojnikov možno predvidoma 
v začetku marca. Cilj njihove uvedbe je večja vključitev obča-
nov, predvsem iz stanovanjskih hiš, v redni odvoz bioloških 
odpadkov. Po podatkih Komunale sta v občini Železniki vanj 
vključena le 102 individualna objekta, kar glede na skupno 
število gospodinjstev v enostanovanjskih hišah (1502) pred-
stavlja zgolj 6,8 odstotka. Poleg tega je analiza zabojnikov z 
mešanimi komunalnimi odpadki, ki so jo opravili novem-
bra lani, pokazala, da je v njih kar 40 odstotkov bioloških 
odpadkov. Z manjšimi zabojniki za biološke odpadke želijo 
uporabnikom omogočiti stroškovno sprejemljivejšo rešitev. 
Občanom omogočajo tudi souporabo skupne opreme.
Občinski svet je potrdil tudi poročili o ravnanju z odpadki 
v občini Železniki v letih 2021 in 2022, ki sta ju predložila 
koncesionarja – poleg Komunale Škofja Loka še Sauberma-
cher, ki je zadolžen za obdelavo in odlaganje odpadkov. Prav 
tako so svetniki na predlog koncesionarjev potrdili elabora-
ta s cenami za letošnje leto. Po izračunih bo v povprečnem 
štiričlanskem gospodinjstvu s 120-litrskima zabojnikoma za 
mešane komunalne odpadke in embalažo mesečni strošek 
za zbiranje, obdelavo in odlaganje odpadkov znašal 12,85 
evra oz. 0,18 evra več kot doslej. Za takšno gospodinjstvo, ki 
ima poleg omenjenih dveh zabojnikov še 120-litrski zabojnik 
za biološke odpadke, bo po novih cenah povprečni mesečni 
izdatek 27,87 evra oz. 0,31 evra manj kot doslej. V primeru 
prehoda na polovico manjši, 60-litrski zabojnik za biološke 
odpadke si bo povprečno gospodinjstvo občutno zmanjšalo 
znesek na položnici, in sicer na 20,36 evra. Strošek bioloških 
odpadkov bodo namreč prepolovili s 15,02 na 7,51 evra.

Občina bo sicer dobila še enega podžupana.

ANA ŠUBIC

ANA ŠUBIC

Tomaž Demšar / Foto: Gorazd Kavčič

Novi podžupan Tomaž Demšar

O bioloških odpadkih
Kmalu še 60- in 80-litrski zabojniki

Vrtec Železniki 
vabi starše predšolskih otrok

K VPISU OTROK V VRTEC
s 1. 9. 2023

V Vrtcu Železniki vabimo k vpisu v  naslednje programe:
- v dnevni in krajši program za otroke, stare od enega do treh let,
- v dnevni, polovični in krajši program za otroke, stare od treh let 

do vstopa v šolo.

Vloge za vpis dobite v vrtcu ali na spletni strani OŠ Železniki.
 

Lahko jih oddate osebno ali  po pošti do 10. 3. 2023, na naslov:
Vrtec Železniki, Otoki 13, 4228 Železniki.

Dodatne informacije lahko dobite po telefonu 04 500 20 30.

Vabljeni!

Občasne kratkotrajne popolne zapore državne ceste na območju 
gradnje zadrževalnika pod Sušo so podaljšane do 24. marca. Pred-
videne so enourne popolne zapore od ponedeljka do petka od 9. 
do 10. ure in od 11. do 12. ure ter kratkotrajne popolne zapore (več-
krat do 15 minut), ki so možne od ponedeljka do petka med 13. in 
15. uro ter ob sobotah med 10. in 15. uro.

Zapore državne ceste pod Sušo
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V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 
35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17; v nadaljevanju: 
pravilnik) je treba uporabnike pitne vode iz javnih vodovodov 
najmanj enkrat letno obvestiti o skladnosti pitne vode, ugotov
ljene v okviru notranjega nadzora.

Na vseh javnih vodovodih je vzpostavljen notranji nadzor po 
sistemu HACCP. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo tudi 
analize pitne vode, ki jih izvaja pogodbeni izvajalec Nacional
ni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Analize pitne 
vode (mikrobiološke preiskave in fizikalnokemijske analize) se 
izvajajo na podlagi letnega plana odvzema vzorcev. V primeru 
neskladnih vzorcev pitne vode pogodbeni izvajalec po telefonu 
obvesti odgovorno osebo na posameznem vodovodu in vodjo 
režijskega obrata. V teh primerih se vzorci ponovno odvzame
jo in analize ponovijo. Vsi rezultati analiz pitne vode iz javnih 
vodovodov, odvzetih v sklopu notranjega nadzora, so sproti ob
javljeni na spletni strani Občine Železniki. Letni poročili o pitni 
vodi iz javnih vodovodov v upravljanju Občine Železniki in iz va
ških javnih vodovodov za leto 2022, ki ju je pripravil NLZOH, sta 
prav tako objavljeni na spletni strani Občine Železniki.
Poleg notranjega nadzora se analize pitne vode izvajajo tudi v 
okviru državnega monitoringa.

Pri mikrobioloških preiskavah se v pitni vodi določajo indika
torji fekalne onesnaženosti in indikatorske bakterije (prisotnost 
mikroorganizmov). Mikroorganizmi nam pokažejo obseg in 
stopnjo morebitne fekalne ali druge onesnaženosti.
Zanesljivi indikatorji fekalne onesnaženosti (Escherichia coli, 
Enterococcus sppecies): 
•  Escherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v človeškem 

in živalskem blatu v velikem številu ter posledično v odplakah 
in vodah, ki so onesnažene s fekalijami. Rezultat dokazuje, da 
je bila voda fekalno onesnažena.

•  Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v črevesju oz. v blatu 
ljudi in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne indika
torje. V vodi se ohranijo dlje časa kot druge bakterije, zato 
njihovo prisotnost ocenjujemo kot starejše fekalno onesnaže
nje, ki kaže na pomanjkljivosti v procesu oskrbe s pitno vodo.

 Indikatorske bakterije (Clostridium perfringens s sporami, koli
formne bakterije, število kolonij pri 22 °C in pri 37 °C): 
•  Koliformne bakterije zajemajo skupino bakterij, ki jih najde

mo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Prisotnost kaže na 
onesnaženje z večjimi količinami organskih in anorganskih 
snovi iz okolja.

•  Clostridium perfringens (klostridij) sodi med sporogene bak
terije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v manjšem številu 
kot E. coli. Njihov izvor je lahko tudi v okolju. Spore prežive 
v vodi dolgo časa in so odporne na dezinfekcijska sredstva. 

•  Povečano število mikroorganizmov pri 22 °C in pri 37 °C kaže 
na onesnaženje iz okolja oz. površin, zastajanje vode, neu
streznost priprave vode, poškodbe ali napake v omrežju.

JAVNI VODOVODI V UPRAVLJANJU OBČINE ŽELEZNIKI 
Javna vodovoda v upravljanju Občine Železniki sta: javni vo
dovod Železniki in javni vodovod OŠ Davča. Javni vodovod Že

lezniki oskrbuje s pitno vodo cca 3100 prebivalcev v mestu Že
lezniki in naselju Studeno, javni vodovod OŠ Davča pa s pitno 
vodo oskrbuje objekt OŠ Davča. 

Javni vodovod Železniki napajajo zajetja Plenšak – največ
ji vodni vir, zajetja Mlake, zajetja Rudno ter rezervna vodna 
vira: vrtina Jesenovec in črpališče Škovine. Rezervna vira se v 
sistem vključita samo v primeru pomanjkanja vode. Na vseh 
vodnih virih je urejena priprava vode z UV dezinfekcijskimi na
pravami.
V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Železniki za mikrobiološke preiskave odvzetih 36 
vzorcev pitne vode, za fizikalnokemijske analize pa 6 vzor
cev. Na vodnih virih pred dezinfekcijo vode je bilo odvzetih 8 
vzorcev pitne vode za mikrobiološke preiskave. Na rezervnih 
vodnih virih so bili odvzeti 4 vzorci pitne vode za mikrobio
loške preiskave in 2 za fizikalnokemijske analize. Iz omrežja 
javnega vodovoda Železniki je bilo odvzetih 24 vzorcev za mi
krobiološke preiskave in 4 vzorci za fizikalnokemijske anali
ze. Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave sta 
bila neskladna s pravilnikom 2 vzorca, odvzeta na vodnih virih 
pred dezinfekcijo, 2 vzorca, odvzeta na rezervnih vodnih virih 
pred dezinfekcijo ter 1 vzorec, odvzet na omrežju, ostali vzorci 
so bili skladni. Vsi vzorci, odvzeti za fizikalnokemijske anali
ze, so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa so bili iz omrežja javnega vo
dovoda Železniki odvzeti 4 vzorci pitne vode. Glede na obseg 
opravljenih mikrobioloških preiskav in fizikalnokemijskih 
analiz so bili vsi odvzeti vzorci pitne vode skladni s pravilni
kom.

Javni vodovod OŠ Davča napaja zajetje OŠ Davča. Pitna voda se 
pred distribucijo dezinficira z UV dezinfekcijsko napravo. 
V letu 2022 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo
voda OŠ Davča za mikrobiološke preiskave odvzeti 3 vzorci pi
tne vode. Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave 
je bil 1 vzorec, odvzet na vodnem viru pred dezinfekcijo, neskla
den s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni. 
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo
dovoda OŠ Davča odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skla
dna s pravilnikom.

VAŠKI JAVNI VODOVODI V OBČINI ŽELEZNIKI 
Vaški javni vodovodi v občini Železniki so naslednji: vodovod 
Dolenja vas, vodovod Selca, vodovod Kališe, vodovod Rudno, 
vodovod Dražgoše, vodovod Podlonk, vodovod Zali Log, vodo
vod Sorica, vodovod Ron in vodovod Spodnje Danje.      
 
Javni vodovod Dolenja vas s pitno vodo oskrbuje 499 uporab
nikov, napajajo ga zajetja Mehne, Trojar, Kisel, Kljukc in Grič. V 
vodohranu, v katerega se stekajo vode iz vodnih virov Mehne, 
Trojar, Kisel in Kljukc, je urejena priprava vode z UV dezinfekcij
sko napravo.
V letu 2022 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo
voda Dolenja vas za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci 
pitne vode, za fizikalnokemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh 

LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE  
IZ JAVNIH VODOVODOV V OBČINI ŽELEZNIKI V LETU 2022
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odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je bil neskladen s 
pravilnikom 1 vzorec, odvzet pred dezinfekcijo, ostali vzorci so 
bili skladni. Vzorec, odvzet za fizikalno-kemijske analize, je bil 
skladen s pravilnikom. 
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega 
vodovoda Dolenja vas odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila 
skladna s pravilnikom.

Javni vodovod Selca s pitno vodo oskrbuje 695 uporabnikov, 
napajajo ga zajetja Bodešnik, Golica in Ustran. Pitna voda se 
pred distribucijo dezinficira z UV dezinfekcijsko napravo v 
vodohranu Golica in s klorovim preparatom v vodohranu Bo-
dešnik.
V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Selca za mikrobiološke preiskave odvzetih 9 vzorcev 
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 3 vzorci. Od vseh 
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave sta bila neskladna 
s pravilnikom 2 vzorca, odvzeta pred dezinfekcijo, ostali vzorci 
so bili skladni. Vzorci, odvzeti za fizikalno-kemijske analize, so 
bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa so bili iz omrežja javnega vo-
dovoda Selca odvzeti 4 vzorci pitne vode, ki so bili skladni s 
pravilnikom.

Javni vodovod Kališe s pitno vodo oskrbuje 58 uporabnikov, 
napajata ga zajetji Lepo Brdo in Rativnik. Pitna voda se pred 
distribucijo dezinficira z UV-sterilizatorjem.
V letu 2022 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Kališe za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti vzor-
ci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Kališe odvzeta 2 vzorca pitne vode, od katerih 1 vzorec 
ni bil skladen s pravilnikom.

Javni vodovod Rudno s pitno vodo oskrbuje 193 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Rudno. Pitna voda se pred distribucijo dezin-
ficira z UV dezinfekcijsko napravo.
V letu 2022 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Rudno za mikrobiološke preiskave odvzeti 3 vzorci pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti vzor-
ci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Rudno odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skladna 
s pravilnikom.

Javni vodovod Dražgoše s pitno vodo oskrbuje 320 uporabni-
kov, napajajo ga zajetja Češnjica 1, 2, 3, 4 in Razpot. Pitna voda 
se pred distribucijo dezinficira z UV dezinfekcijsko napravo, ki 
je nameščena v vodohranu Nad vasjo.
V letu 2022 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Dražgoše za mikrobiološke preiskave odvzetih 12 
vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 2 vzor-
ca. Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je 
bil neskladen s pravilnikom 1 vzorec, odvzet na vodnem viru, 
in 1 vzorec, odvzet na omrežju, ostali vzorci so bili skladni. 
Vzorca, odvzeta za fizikalno-kemijske analize, sta bila skladna 
s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Dražgoše odvzeta 2 vzorca pitne vode, ki sta bila skla-
dna s pravilnikom.

Javni vodovod Podlonk s pitno vodo oskrbuje 100 uporabnikov, 
napajajo ga zajetja Podlonk 1, 2 in 3. Pitna voda se pred distri-
bucijo dezinficira z UV dezinfekcijsko napravo.
V letu 2022 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Podlonk za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci 
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Od vseh 
odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je bil neskladen s 
pravilnikom 1 vzorec, odvzet na vodnem viru pred dezinfekcijo, 
ostali vzorci so bili skladni. Vzorec, odvzet za fizikalno-kemijske 
analize, je bil skladen s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Podlonk odvzeta 2 vzorca pitne vode, od katerih 1 vzo-
rec ni bil skladen s pravilnikom.

Javni vodovod Zali Log s pitno vodo oskrbuje 155 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Naglca. Pitna voda se pred distribucijo dezin-
ficira z UV dezinfekcijsko napravo. 
V letu 2022 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Zali Log za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti vzor-
ci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Zali Log odvzeta 2 vzorca pitne vode, od katerih 1 vzorec 
ni bil skladen s pravilnikom.

Javni vodovod Ron s pitno vodo oskrbuje 63 uporabnikov, na-
paja ga zajetje Ron. 
V letu 2022 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Ron za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti vzor-
ci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Ron odvzeta 2 vzorca pitne vode, od katerih 1 vzorec ni 
bil skladen s pravilnikom.

Javni vodovod Sorica s pitno vodo oskrbuje 126 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Sorica. 
V letu 2022 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vodo-
voda Sorica za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci pitne 
vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi odvzeti vzor-
ci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Sorica odvzeta 2 vzorca pitne vode, od katerih 1 vzorec 
ni bil skladen s pravilnikom.

Javni vodovod Spodnje Danje s pitno vodo oskrbuje 54 uporab-
nikov, napaja ga zajetje Trojar. Pitna voda se pred distribucijo 
dezinficira z UV dezinfekcijsko napravo.
V letu 2022 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Spodnje Danje za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 
vzorci pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. 
Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave je bil 1 
vzorec, odvzet na vodnem viru pred dezinfekcijo, neskladen s 
pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni. Vzorec, odvzet za fizi-
kalno-kemijske analize, je bil skladen s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja javnega vo-
dovoda Spodnje Danje odvzeta 2 vzorca pitne vode, od katerih 
1 vzorec ni bil skladen s pravilnikom.

Saša Lazar, vodja režijskega obrata Občine Železniki
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Potem ko je bil ustanovitelj in dolgoletni 

generalni direktor skupine Lotrič Metro-

logy Marko Lotrič decembra izvoljen za 
predsednika državnega sveta, je vodenje 
družinskega podjetja zaupal naslednji 
generaciji. S prvim januarjem je direkto-

rica Lotrič Meroslovja postala hči Maja 
Brelih Lotrič, 29-letna magistrica poslov-

ne administracije in menedž menta, ki je 
v poslovanje podjetja vpeta že od malega. 
»Prepričan sem, da v prihodnje nihče ne 
bo mogel voditi podjetja boljše kot mlada 

generacija,« je poudaril Lotrič.
Letos mineva 32 let, odkar je Lotrič z od-

prtjem obrti za kalibracijo tehtnic, uteži 
in pipet začel samostojno podjetniško 
pot. Danes Skupina Lotrič Metrology 
povezuje več kot 180 strokovnjakinj in 
strokovnjakov v devetih podjetjih v sed-

mih državah. Lani so opravili skoraj 120 
tisoč meroslovnih pregledov oz. več kot 
470 pregledov na dan, od tega 320 v Lo-

trič Meroslovju. Njihove certifikate naj-
demo v več kot 50 državah. »Ocenjuje-

mo, da imamo v Sloveniji 43,9-odstotni 
delež na področju meroslovja, kar nas 
postavlja v vrh ponudnikov meroslov-

nih rešitev. Med našimi referencami 
je več kot 20 tisoč podjetij,« je povedal 
Lotrič.

PODPISALI DRUŽINSKO USTAVO
Priprave na prenos vodenja podjetja so 

potekale vse od leta 2017, ko so zakon-

ca Mojca in Marko Lotrič ter njuni trije 
otroci v želji po nadaljnjem uspešnem 
poslovanju podpisali družinsko ustavo. 
Vodstvene položaje so poleg Maje Brelih 
Lotrič prevzeli še njena starejša sestra 
Katja Lotrič Kejžar, finančna direktori-

ca, ki je po novem še prokuristka vseh 
treh podjetij v Sloveniji, in starejši brat 
Mitja Lotrič, direktor hčerinskega pod-

jetja Lotrič Certificiranje, ki je odslej še 
prokurist hčerinskih podjetij v Avstriji 
in Nemčiji, ter tehnični direktor Primož 
Hafner, po novem prokurist hčerinskih 
podjetij na območju t. i. Adria regije – na 
Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji 
in Severni Makedoniji.

Maja Brelih Lotrič se zaveda, da prevze-

ma stabilno podjetje, ki letno izkazuje 
rast, tako finančno kot tudi v številu za-

poslenih. Želi si nekaj sprememb, ki pa 

ANA ŠUBIC

Nova direktorica Lotrič Meroslovja Maja Brelih Lotrič: » Svež veter bomo izkoristili za 
osvajanje novih trgov, drugačne tržne pristope ter razvoj storitev in produktov.«

Marko Lotrič: »Prepričan sem, 
da v prihodnje nihče ne bo 
mogel voditi podjetja boljše kot 
mlada generacija.«

Vodenje podjetja v roke mladi generaciji

IZDELOVANJE IN POPRAVILO HARMONIK

Knjiga za vse, 

ki želijo v 

času potovati, 

zabavati se 

in se smejati, 

se modrosti 

naučiti, 

povrh še 

kakšno solzo 

potočiti.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po  
tel. št.: 04/201 42 41 ali na narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.
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bodo dobro premišljene. »Na začetku je 
cilj ohraniti stabilnost in dobro vzduš-
je med zaposlenimi. Želim si približati 
logistične točke bližje našim kupcem 
ter investicijsko podpreti ne zgolj novih, 
temveč tudi obstoječe storitve. Glede na 
nove kadrovske prakse bomo zagotovo 
preizkusili tudi možnosti krajšega de-
lovnega časa in krepitve mentorstva 
med zaposlenimi,« je napovedala. Pre-
pričana je, da ji bo ob podpori družine in 

članov kolegija ter s pomočjo sodelav-
cev uspelo nadaljevati pozitiven trend 
razvoja podjetja in Skupine.

PREIZKUSNI LABORATORIJ ZA  

VOLKSWAGEN

V podjetju posebno pozornost posveča-
jo digitalizaciji procesov in razvojnim 
projektom. Velik del partnerjev podjetja 
prihaja s področja avtomobilske indu-
strije, od koder izvira tudi njihov najno-

vejši pomemben projekt – so namreč v 
zaključni fazi postopka, s katerim bodo 
postali odobren preskusni laboratorij 
koncerna Volkswagen (VW). S tem bodo 
za avtomobilskega giganta opravlja-
li preskušanja in potrjevali ustreznost 
materialov in komponent, ki so kasne-
je vgrajene v avtomobile znamke VW. 
»Sodelovanje predstavlja pomemben 
mejnik za naše podjetje in slovenske 
proizvajalce avtomobilskih komponent, 
ki bodo tako po novem za postopke pre-
skušanja lahko koristili domačega izva-
jalca,« je povedal Mitja Lotrič, direktor 
Lotrič Certificiranja.Marko Lotrič, po novem predsednik državnega sveta, z otroki (z leve) Mitjo Lotričem, Majo 

Berlih Lotrič in Katjo Lotrič Kejžar / Foto: Gorazd Kavčič

Občine s Škofjeloškega in Območna obrtno-podjetniška zbornica 
Škofja Loka so oblikovale poseben finančni sklad Kreditna shema, ki 
deluje v okviru Razvojne agencije Sora (RAS). Vsako leto objavijo jav-
ni razpis, na podlagi katerega prek izbrane banke dodeljujejo ugodna 
posojila za obratna sredstva in investicije za podjetnike, zasebnike, 
družbe z omejeno odgovornostjo, društva, kmetije, dopolnilne dejav-
nosti na kmetijah ... V okviru trenutno odprtega razpisa je posojila za 
obratna sredstva možno dobiti za financiranje tekočega poslovanja. 
Rok vračila je 36 mesecev, obrestna mera pa znaša 2,6 odstotka nomi-
nalno. Za posojila za investicije je rok vračila nad 36 do 120 mesecev, 
obrestna mera znaša šestmesečni evribor + 2,6 odstotka. Minimalni 
znesek posamezne vloge za najem posojila je 5000 evrov. Za dodatne 
informacije so na voljo na RAS -u na tel. št. 04 50 60 220. A. Š.

Ugodna posojila za podjetnike

Razvojna agencija Sora v okviru projekta Spodbujanje podjetni-
štva na Loškem vabi na on-line delavnico TikTok – poslovne pri-
ložnosti, ki bo potekala v sredo, 1. marca, od 17. do 20. ure pod 
vodstvom Sandre Auer. Teme delavnice bodo: kaj podjetje pridobi 
s TikTokom, lastnosti aplikacije  TikTok, kakšen vpliv ima TikTok, 
organsko/plačljivo objavljanje, kako deluje algoritem TT in kaj je 
treba vedeti pred vstopom na TikTok, udeleženci pa bodo spoznali 
tudi uspešne zgodbe podjetij in njihovih strategij na TikToku. De-
lavnica je za udeležence brezplačna. Dodatne informacije in obve-
zne prijave so možne na spletni strani www.ra-sora.si (področje: 
Novice in dogodki). A. Š.

TikTok – poslovne priložnosti

V decembrski številki Ratitovških obzorij 
smo v prispevku Po smučarskem sejmu 
še komisijska prodaja pomotoma zapisali, 
da Smučarski klub Domel organizira pro-
dajo rabljene smučarske opreme v prosto-
rih nekdanjega Avto-moto društva (AMD) 
Železniki. Pravilno je, da prodaja poteka v 
prostorih sedanjega AMD. Za napako se is-
kreno opravičujemo. Uredništvo

Popravek
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Letos mineva 1050 let od nastanka nekdanjega loškega go-

spostva, ki ga je nemški cesar Oton II. z darilno listino 30. ju-

nija 973 podelil freisinškemu škofu Abrahamu. V listini so pr-

vič omenjena Selca, poleg njih pa še Žabnica, Suha in Lonka 
(zdaj Stara Loka). V vseh omenjenih krajih bodo zaznamovali 
visoki jubilej, povezuje pa jih Andreja R. Megušar, koordina-

torica dogajanja ob 1050-letnici prve omembe krajev loškega 

gospostva in članica Kulturnega društva (KD) dr. Janez Evan-

gelist Krek Selca. Jeseni se jim bodo z dogodki pridružili še v 
Poljanski dolini, ki je povezana z drugo darilno listino z dne 

23. novembra 973, ko je Oton II. Abrahamu podelil še velik del 

sosednje doline.

SLOVESNO ODPRTJE DOGODKOV
Program bodo začeli prav v Selcih, kjer bo 4. marca slovesno 
odprtje dogodkov ob 1050-letnici kraja, in sicer s 16. Krekovim 
večerom ob 19.30 v Krekovem domu. Gostili bodo ddr. Miho 
Marklja, ki že vrsto let raziskuje zgodovinske posebnosti do-

mačega okolja. Kot nam je razkril, se je zgodovina Selc zače-

la pisati že veliko pred letom 973. »Osvetlil bom najzgodnejši 
nastanek in kasnejši razvoj vasi z okolico, prikazal najrepre-

zentativnejša arheološka dognanja, arhivske listine, urbari-

alne izkaze in katastrsko kartografsko gradivo iz Münchna, 

Dunaja, Ljubljane in Škofje Loke, ki sistematično pokažejo 
razvoj Selc kot središča Selške doline vse od halštata skozi 
srednji vek do polpreteklega obdobja in današnjega časa,« je 
napovedal ddr. Markelj.

Krekov večer prireja KD dr. Janez Evangelist Krek. V nadalje-

vanju bodo program sooblikovali še mnogi drugi organiza-

torji, ki jih povezuje predsednik Krajevne skupnosti (KS) Selca 
Peter Krek. »Starodavne obletnice naj opomnijo in nam dajo 
možnost, da se zavemo, da stojimo na ramenih staršev in da 
bodo naši potomci gradili na tem, kar delamo mi. Ob tisoč-

letnici Selc sem bil star 14 let in so se mi prireditve močno 
vtisnile v spomin. Opažam, da tudi številnim sovaščanom, 
ki si zato želijo, da tudi svojim potomcem pustimo našemu 
času primerne dogodke, iz katerih se bodo zavedali, da naša 
vaška skupnost živi tudi iz zgodovinskega dogajanja,« je po-

udaril Krek.
Za uvod v dogajanje so po besedah Megušarjeve poskrbeli že 
konec decembra na Štefanovem sejmu, ki ga prireja Turistič-

no društvo (TD) Selca, in sicer z razstavo likovnih izdelkov 
učencev tamkajšnje podružnične šole (PŠ) na temo Selca ne-

koč in danes. Z razstavo likovnih del selških učencev bodo 
popestrili tudi prihajajoči Krekov večer, kasneje bo na ogled 
še v Galeriji Muzeja Železniki. KS Selca in TD Selca pripravlja-

ta posodobljeno zastavo Selc. V sklopu jubileja se v Selcih 25. 
junija obeta slovesna maša, 1050-letnici Selc pa bo posvečena 
tudi slavnostna akademija ob občinskem prazniku. Ta poteka 
30. junija, v spomin na prvo omembo krajev z območja Selške 
doline. Takrat bo tudi odprtje obnovljenega vašega jedra Selc.

PRIPRAVLJAJO ZBORNIK
V pripravi imajo tudi zbornik Selca 1050 let, ki ga nameravajo 
predstaviti novembra, ureja pa ga članica Krekovega društva 
Meta Potočnik. Po mnenju Petra Kreka bo zbornik izjemna 
pridobitev. »Ob tisočletnici Selc je zbornik uredila in izdala 
Olga Šmid. Prepričan sem, da je bila to v Selcih najbolj brana 
knjiga in je vaščane navdajala s ponosom. Sedaj so tehnične 
možnosti obdelave in objave gradiv neprimerno boljše. Hkra-

ti tudi ugotavljamo, da se pričevalci polpretekle zgodovine 
neizprosno poslavljajo, zato se nam zdi izredno pomemb-

no, da se ta pričevanja zabeležijo in objavijo v pisni obliki, 
da bo nam in našim zanamcem dana možnost zavedanja 
naše skupnosti kot zgodovinskega procesa,« je poudaril Krek, 
hvaležen uredniškemu odboru in vsem sodelujočim, ki so se 
lotili tega velikega projekta.

Megušarjeva je med sodelujočimi v programu omenila še PŠ 
Selca, PGD Selca, ki načrtuje odprtje gasilskega doma, KS Do-

lenja vas, Športno društvo Selca, Javni zavod Ratitovec, Muzej 
Železniki, podprla jih je tudi Občina Železniki.

PRILOŽNOST ZA POVEZOVANJE
Megušarjeva je poudarila še, da je 1050-letnica omenjenih 

krajev hkrati tudi priložnost za njihovo povezovanje. V Ško-

fji Loki bodo, denimo, 22. aprila ob obisku delegacije iz Nad-

škofije München in Freising pripravili blagoslov kipa škofa 
Abrahama v Parku škofov in v začetku junija mednarodno 
strokovno srečanje, posvečeno obletnici, na katerem bo 
znanstveni prispevek imel tudi ddr. Markelj. »Želimo si, da bi 
freisinška delegacija obiskala tudi Selca in bi tako omogočili 
nadaljnje povezovanje s Freisingom, podobno kot z občino In-

nichen. Obe mesti sta namreč pobrateni in močno povezani, 
tu pa je lahko velika priložnost tudi za nas,« je napovedala.

V Selcih praznujejo visoki jubilej
V Selcih bodo letos z različnimi dogodki zaznamovali 1050-letnico. Prvi bo Krekov 
večer 4. marca v Krekovem domu z gostom ddr. Mihom Markljem.

ANA ŠUBIC

Andreja R. Megušar in gost prihajajočega Krekovega večera ddr. 

Miha Markelj / Foto: Simon Benedičič
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Vabljeni gostje in obiskovalci so lahko prisluhnili učencem 
Podružnične šole (PŠ) Selca, Osnovne šole (OŠ) Železniki in 
Glasbene šole Škofja Loka. Na začetku nas je z govorom po
zdravil tudi župan Marko Gasser. Zapeli in zaplesali so nam 
mlajši in starejši pevski zbor PŠ Selca pod vodstvom Damja
ne Habjan in Petre Peternelj, mlajša in starejša folklorna 
skupina PŠ Selca, ki ju vodi Sonja Čenčič, učenci, ki obiskuje
jo dramski krožek pri Mojci Brce, Lucija Benedik, Tim Čenčič 
in Lejla Šolar pa so nam predstavili življenje našega velike
ga pesnika. Učenci osmega razreda OŠ Železniki Eva Kata
rina Lorber, David Peternelj, Tine Pintar in Ožbej Šturm so 
nam deklamirali Prešernovega Povodnega moža. Z Glasbene 
šole Škofja Loka pa so se nam predstavili orkester IRONiki 
pod vodstvom Damjana Tomažina, flavtistke Ema Demšar, 
Marija Globočnik, Kristina Kejžar in Neja Rihtaršič z učite
ljico Anjo Fućak Dolinar, violinistka Barbara Nastran, flav

tistki Sofija Bernik in Marija Zala Megušar, baritonist Tevž 
Gasser, harmonikar Tine Štibelj in flavtistka Ema Demšar, 
na cajonu pa nam je na pomoč priskočila Jerneja Rovtar. 
Povodnega moža so nam zaplesali tudi lanski devetošolci z 
učiteljico Tino Pintar. Kot Prešeren, ki piše Povodnega moža, 
pa se nam je predstavil Gregor Gartner. Osrednji gost večera 
je bil odvetnik in pisatelj Igor Karlovšek, ki nam je v pogovo
ru z Nejcem Gartnerjem predstavil Franceta Prešerna z dru
ge strani, ne kot pesnika, ampak kot odvetnika. Vsi smo ga 
z zanimanjem poslušali, saj Prešerna kot odvetnika večina 
zbranih ni poznala.
Prireditev, ki smo jo pripravili člani Kulturnega društva dr. 
Janez Ev. Krek Selca Gregor Gartner, Marija Rovtar in Darja 
Štibelj, sta vodila devetošolca OŠ Železniki Jera Štibelj in Tine 
Tolar. Člani društva se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pri 
pripravi prireditve kakorkoli pomagali.
Večer nam je minil v lepem pričakovanju 8. februarja, ko Slo
venci s ponosom praznujemo svoj kulturni praznik.

S Prešernom prešerno
Osrednja občinska prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku S Prešernom 
prešerno je bila letos v prostorih Podružnične šole Selca v petek, 3. februarja.

DARJA ŠTIBELJ

Voditelja prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku Jera Štibelj in 
Tine Tolar / Foto: Urška Bernik

Muzejsko društvo (MD) Železniki je na slovenski kulturni praznik 
priredilo že deseto t. i. javno kovanje pesmi Pred plavžem mi pe-
sem povej. Organizatorji so bili veseli dobrega obiska, upali pa so, 
da bo med obiskovalci več takšnih, ki se bodo opogumili za nastop 
ter povedali svojo pesem ali pesem drugega avtorja. Tokrat je bilo 
enajst nastopajočih, za uvod pa je poskrbel član MD Jure Rejec, in 
sicer s Prešernovo pesmijo in pesmijo Karla Destovnika - Kajuha, 
s čimer se je navezal še na letošnje Kajuhovo leto. Občinstvo je 
nato slišalo še pesmi Janeza Menarta, Valentina Vodnika, Toneta 
Pavčka, Andreja Rozmana Roze ... pa tudi pesem v nekdanjem so-
riškem narečju, ki jo je prebral Miha Markelj. V Muzeju Železniki so 
na ta dan imeli dan odprtih vrat. Z obiskom so bili zelo zadovoljni. 
»Prišli so tako domačini kot obiskovalci od drugod. Praznično mu-
zejsko dogajanje pri nas – tako obisk muzeja kot kovanje pesmi 
– je iz leta v leto bolj obiskano,« pravi kustosinja Katja Mohorič 
Bonča. A. Š.

Že deseto javno kovanje pesmi

S prireditve Pred plavžem mi pesem povej / Foto: Simon Benedičič

Gost večera, pisatelj in odvetnik Igor Karlovšek, v pogovoru z Nejcem 
Gartnerjem / Foto: Urška Bernik
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Na podlagi zadnjih dostopnih statistič-

nih podatkov (STO in SURS (SiSTAT), 2023) 

se občina Železniki uvršča med območja 
z najhitrejše rastočim deležem prihodov 
in nočitev turistov na nacionalni ravni, 
pri čemer se občina uvršča tudi med ob-

močja z največjim številom prihodov in 
prenočitev turistov na celotnem škofje-

loškem območju. V letu 2022 je bilo na 
območju zabeleženih 15.417 prihodov in 
32.017 nočitev turistov, od katerih jih je 
59 odstotkov zabeleženih v poletni in 41 
odstotkov v zimski sezoni. Dve tretjini 
nočitev je skoncentriranih na območju 
Krajevne skupnosti Sorica, preostala tre-

tjina pa v ostalih krajevnih skupnostih. 
Največ nočitev so ustvarili domači gostje 
(skupno 11.016 nočitev), sledijo Nemci 
s 3840 nočitvami in češki gostje s 3446 
nočitvami. Omenjenim pa po vrstnem 
redu nočitev sledijo še Nizozemci (1798), 
Francozi (1716), Poljaki (1470), Italijani 
(1372), Madžari (1319), Belgijci (1305) in 
Hrvati (905). Od skupnega števila nočitev 
je bilo tako skoraj dve tretjini tujcev, ki 
so k nam prišli iz 50 različnih držav sve-

ta, tudi iz zelo oddaljenih trgov, kamor 
štejemo turiste z Nove Zelandije, iz Južne 
Koreje, Kitajske, Južne Afrike, Brazilije, 
Avstralije in ZDA.
Če podatke primerjamo s tistimi z nacio-

nalne ravni, vidimo visok odstotek rasti 
tako prihoda kot prenočitve turistov na 
ravni občine glede na nacionalne podat-
ke. Medtem ko na nacionalni ravni de-

lež turističnih nočitev še ne dosega rav-

ni predkoronskega leta 2019 in je tako še 
vedno negativen (–1,2 odstotka), občina 
Železniki v letu 2022 glede na leto 2019 
beleži za kar 40,5 odstotka več nočitev, 
glede na leto 2018 pa se je število noči-
tev skoraj potrojilo, kar nas uvršča med 
najhitreje rastoča turistična območja v 
državi z velikim potencialom za razvoj. 
Ugodna je tudi razpršenost prihoda tu-

ristov iz tujih držav, sezonskost, ugoden 
pa je tudi delež med domačim in tujimi 
obiskovalci, kar kaže na neodvisnost od 
posameznega emitivnega trga.
Dobri rezultati in pozitivna statistika 
glede rasti prihoda in nočitev turistov 
predstavljajo osnovo in spodbudo za 
rast in nadaljnja vlaganja, pri čemer 

je za doseganje dobrih rezultatov tudi 
v prihodnje ključna dobra povezanost, 
komunikacija in sodelovanje med vse-

mi deležniki na področju turizma tako 
med lokalno skupnostjo in javnim zavo-

dom. Le-ta skrbi za koriščenje razvojnih 
potencialov ter skupaj s posamezniki 
in društvi skrbi za ohranjanje in razvoj 
naravnih vrednot in kulturne dediščine, 
pozitivno turistično promocijo in med-

narodno povezovanje, lokalni ponudni-
ki pa za pestro in inovativno ponudbo 
ter storitve z dodano vrednostjo, ki jih 
vpletajo v doživetvene zgodbe lokalnega 
okolja. Skupne sinergije tako ustvarjajo 
spodbudno okolje za trajnostno rast, ki 
na dolgi rok bogati lokalne prebivalce in 
njihovo bivalno okolje.

Turizem med najhitreje rastočimi v državi
Območje Selške doline, natančneje občine Železniki, na podlagi pregleda statističnih 
podatkov beleži odlične rezultate s področja turizma za leto 2022.

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Prikaz razpršenosti turističnega obiska na evropski in svetovni ravni in delež nočitev 
domačih ter tujih turistov na območju občine Železniki
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V torek, 31. januarja, je na pobudo Javnega zavoda Ratitovec 

v dvorani Ivana Groharja v Sorici potekala predstavitev med-

narodnega združenja Gorniške vasi turističnim ponudnikom 
in deležnikom na področju turizma v zgornjem delu Selške 
doline z namenom predstavitve želje po vključitvi območja v 
omenjeno združenje. Ta danes združuje že 36 vasi na obmo-

čju Švice, Italije, Nemčije, Avstrije in Slovenije, ki se zavzema-

jo za razvoj pohodništva in sonaravnega oziroma trajnostne-

ga razvoja turizma.

Naj spomnimo, da je že v lanskem letu potekal terenski ogled 
in ocenjevanje območja, pri čemer je bilo na podlagi kriterijev 
primernosti, ki jih združenje predpisuje, ugotovljeno, da zgor-

nji del Selške doline omenjene kriterije v celoti izpolnjuje in 
je zelo primeren za vključitev, medtem ko spodnji del doline 
zaradi intenzivne gospodarske dejavnosti in večjega števila 
infrastrukturnih posegov v okolje za vključitev ni primeren.
Predstavitve se je skupno udeležilo šest ponudnikov iz treh 
krajevnih skupnosti ter trije predstavniki Občine Železniki na 
čelu z županom Markom Gasserjem, predstavnik združenja 
Gorniških vasi v Sloveniji Miro Eržen ter direktor Razvojne 
agencije Sora Gašper Kleč in predstavniki Javnega zavoda Ra-

titovec. Javni zavod Ratitovec je predstavitev tudi organiziral 

in bo v primeru oddaje zaveze za pristop prevzel celotno ko-

ordinacijo ter tako gradil most med lokalno skupnostjo, po-

nudniki in združenjem z namenom aktivne participacije in 
nudenja pomoči deležnikom v lokalnem okolju na področju 
turizma, pohodništva in širšega trajnostnega razvoja z željo 
po doseganju medsebojnih pozitivnih učinkov in sinergij.
Na predstavitvi so bili podani odgovori na posamezna vpra-

šanja s strani ponudnikov ter izraženi pozitivni odzivi po 
vključitvi v to ugledno mednarodno združenje, saj bi jim so-

delovanje prineslo možnost povezovanja z drugimi sorodni-
mi območji na alpskem območju, večjo prepoznavnost ter 
dvig dodane vrednosti njihovih proizvodov in storitev, pri 

čemer pa z vključitvijo za posameznike ni neposrednega fi-

nančnega vložka. Z vstopom v združenje bi se dodal tudi ve-

čji pomen ohranjanju lokalne kulturne dediščine, naravnih 
vrednot, zaščitenih območij in območij kulturne krajine, ki 
so gradniki prepoznavnosti območja z izjemnim potencialom 
za razvoj.

Predstavitev združenja Gorniške vasi
V Sorici je potekala predstavitev mednarodnega združenja Gorniške vasi turističnim 
ponudnikom zgornjega dela Selške doline.

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Utrinek s predstavitve v Sorici / Foto: Miha Markelj

V četrtek, 22. decembra, smo v Športni dvorani Železniki pred-
stavili novo stalno zbirko Muzeja Železniki, ki govori o športu v 
Selški dolini. Organizirani šport ima v teh krajih začetke v Sokol-
skem društvu (1907) in leto kasneje ustanovljenem Društvu Orel. 
Nadaljevanje teh tradicij je organizirana športna dejavnost, ki je 
zacvetela po drugi svetovni vojni s TVD Partizan Železniki in Sel-
ca in kasneje v vseh društvih, ki so izšla iz teh tradicij. Na stalni 
muzejski razstavi je predstavljeno športno življenje v Selški dolini 
od druge polovice 20. stoletja dalje: klubska in društvena špor-
tna dejavnost, del razstave je osredotočen na olimpijske igre in 
na športnike, ki so se jih udeležili. Kar osem jih je bilo do sedaj 
del olimpijskega duha in držimo pesti še za prihodnje. Osrednji 
del razstave so predmeti, ki so jih za razstavo podarili športniki in 
športni delavci. S postavitvijo na muzejsko razstavo postajajo do-
kument časa in prostora in del identitete krajev. Na pretekle igre 
spominjata kažipota pred športno dvorano, na prihodnje pa ura, 
ki kaže čas v kraju prihodnjih olimpijskih iger. Vabljeni, da obišče-
te razstavo v Športni dvorani Železniki. Javni zavod Ratitovec

Z odprtja športne zbirke v Športni dvorani Železniki / Foto: Simon 
Benedičič

Športna zbirka v športni dvorani
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IME PREDMETA: 

Motorna brizgalna Rosenbauer (inv. št. Že 987) in spominska 
knjižica ob zbiranju prispevkov za motorno brizgalno (inv. št. 
Že 1554)

OPIS PREDMETA

1. material in tehnika: kovina, usnje, papir
2. dimenzije: motorna brizgalna prb. 90 x 70 x 70 cm, knjižica 
13,5 x 16 cm
2. leto prihoda v muzej: 1978 in 2021

Prostovoljno gasilsko društvo Železniki je imelo ustanovni 
občni zbor pred 125 leti, 15. februarja 1898. Ob 40-letnici de-
lovanja so leta 1938 na Racovniku zgradili nov gasilski dom 
in kupili motorno brizgalno. Ker je bila gasilska blagajna 
prazna, so za nakup brizgalne zbirali prispevke. Ob tej pri-
ložnosti sta predsednik Polde Košmelj in tajnik Franc Sre-
brnjak pripravila spominsko knjižico. Na prvi strani sta za-
pisala: »Na pomoč! Prostovoljna gas. četa Železniki vljudno 

naproša vse cenjene dobrotnike za čim znatnejšo podporo, 
da ji s tem omogočijo nabavo nove motorne brizgalne. Že-
lezniki, 1. V. 1938.« V knjižico so se darovalci podpisali, pri-
tisnili žig in vpisali višino darovanih sredstev. Ob odprtju 
gasilskega doma avgusta 1938 so lahko predstavili tudi novo 
motorno brizgalno Rosenbauer. Spominska knjižica in mo-
torna brizgalna sta danes razstavljeni v gasilski zbirki Mu-
zeja Železniki. Motorna brizgalna od leta 1978, spominska 
knjižica pa od leta 2021. Naj bosta predstavljena predmeta 
spomin na 125-letnico PGD Železniki in kot napoved dopol-
njene zbirke o gasilstvu v Selški dolini, ki jo bomo predsta-
vili jeseni 2023.

Zgodbe muzejskih predmetov: Motorna brizgalna 
Rosenbauer in spominska knjižica

Tokrat predstavljamo motorno brizgalno Rosenbauer iz leta 1938 in spominsko 

knjižico ob zbiranju prispevkov za motorno brizgalno.

KATJA MOHORIČ BONČA, MUZEJ ŽELEZNIKI

Motorna brizgalna Rosenbauer iz leta 1938 / Foto: Katja Mohorič 

Bonča

Spominska knjižica ob zbiranju prispevkov za motorno brizgalno  

/ Foto: Katja Mohorič Bonča
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Ob torkih, sredah in četrtkih se živžav 
v Mladinskem centru Železniki (MCŽ) 
začne že ob 13. uri, ko je odprt za osnov-
nošolce. Do 15. ure tu otroci lahko nare-
dijo domačo nalogo, se učijo ali pa samo 
pokramljajo s prijatelji in se družijo ob 
družabnih igrah. V popoldanskem času 
pa prostore uporabijo mladi taborniki, 
študentje, v njem potekajo razna izo-
braževanja preko Ljudske univerze Ško-
fja Loka, v večernih urah so organizira-
na razna srečanja ali sestanki lokalno 
dejavnih društev.
Kot že nekaj let so tudi letos potekali 
predinformativni dnevi za osnovno-
šolce, imenovani Info lonec. Na njem 
srednješolci predstavijo osnovnošolcem 
srednjo šolo, ki jo obiskujejo, povejo, 

kaj je na njihovi šoli zanimivega, kaj 
se učijo, kakšne izvenšolske dejavno-
sti potekajo na šoli, in jim predstavijo 
utrip šole skoz njihove oči. Na ta način 
osnovnošolci dobijo še drug pogled na 
šolo, za katero se zanimajo.
Klub študentov Selške doline v MCŽ pri-
pravlja informativni dan za dijake, kjer 
bo predstavljenih kar nekaj fakultet in se 
bodo dijaki lahko iz prve roke informirali 
o vsem, kar jih zanima. Najraje delujemo 
v stilu mladi za mlade, zato srednješolci, 
bodoči maturantje, le pridite in se doda-
tno informirajte. Dneva se lahko udeleži-
te tudi dijaki tretjih letnikov srednje šole.

Vsak mesec potekajo tudi ustvarjalne 
delavnice. Decembra so bile namenjene 
novoletnemu ustvarjanju in sproščene-
mu druženju ob gledanju filmov. Zimske 
počitnice so preživeli aktivno s športni-
mi igrami in ustvarjanjem na delavni-
cah. Srednješolcem in študentom pa so 
namenjena razna potopisna predavanja. 
Tako so se že potepali po Gruziji in Arme-
niji, prav pred kratkim pa so prisluhnili 
zanimivemu potopisnemu večeru z na-
slovom Roadtrip po ZDA.
Vse dogajanje, objave o delavnicah in 
zanimivih predavanjih najdete na FB-
-strani Mladinski center Železniki.

Mladinski  
center
Mladinski center je poln 

življenja vsako popoldne.

JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Predinformativni dnevi za osnovnošolce, imenovani Info lonec / Foto: Ana Lušina

Si dijak oz. študent s 
področja naravoslovja, 
tehnike ali ekonomije?

Nudimo možnost sodelovanja v obliki
štipendiranja in praktičnega izobraževanja.

PRIDRUŽI SE
MLADEMU

KOLEKTIVU

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

Sledi nam na:

Več informacij na 
www.lotric.si/zaposlitev

Zainteresirani pošljite prošnjo na 

info@lotric.si.
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Na Zalem Logu so tradicionalno pustno 

rajanje pripravili na pustno soboto, na 

Soriški planini so pustovali v nedeljo, v 

Dražgošah pa oba dneva.

V DRAŽGOŠAH TUDI »OHCET«
»V Dražgošah na pustno soboto vonj 
krofov spremlja še zvok harmonike, saj 
se vsako leto znova odvija 'ohcet'. Mla-

di fantje iz vasi se našemijo v like, od 

katerih sta najbolj zanimiva Tastar in 
Tastara, ki v vsaki hiši na humoren na-

čin debatirata o aktualnih zadevah in 
povesta kakšno zabavno anekdoto. Svo-

jo pot vsako leto zaključijo na tradicio-

nalni pustni veselici, o kateri znajo kaj 

povedati tudi naši starši in stari starši, 

saj je bila v njihovih najboljših letih zelo 

dobro obiskana,« nam je zaupala Darja 

Lušina iz Kulturno turističnega društva 
Dražgoše. Letos je za zabavo na veselici 
v dvorani pod šolo poskrbel Ansambel 

Gregorja Kobala. Na plesišču se je zavr-

telo lepo število maškar, med katerimi 

sta obiskovalce najbolj navdušila regrat 

in regratova lučka, v katera sta se na-

šemili Vesna in Špela Lušina, ki sta si 

tako prislužili prvo nagrado. Organiza-

torji so hvaležni vsem sponzorjem, ki 
so jim pomagali, da so bile vse maška-

re na veselici nagrajene, ter otrokom iz 

Vrtca Dražgoše, saj so z njihovimi izdel-
ki polepšali dvorano.
V nedeljo je bilo na isti lokaciji še pu-

stno rajanje, ki so ga pripravili štirje 

klovni iz Dražgoš. »Zbrali smo se pri 
nekdanji trgovini v vasi pri šoli, kjer 

smo posneli skupno pustno fotografijo, 

potem pa smo se v sprevodu za harmo-

nikarjem Jakom Ambrožičem odpravili 
v dvorano ter skupaj zarajali in zapeli,« 

je pojasnila Darja Lušina ter pristavila, 

da ne v soboto ne v nedeljo ni manjkalo 

sladkanja s krofi.

NA ZALEM LOGU RAJANJE ZA MALE IN 
VELIKE MAŠKARE
Kulturno in turistično društvo (KTD) 
Zali Log je rajanje za velike in male ma-

škare pripravilo na pustno soboto. Za-

čelo se je s pustnim sprevodom po vasi, 
nato pa je sledilo rajanje na športnem 

igrišču. »Ker smo bili v preteklosti zna-

ni po organizaciji otroškega pustnega 

karnevala, je bilo verjetno tudi zato le-

tos največ malih maškar, ki so rajale z 
našimi klovnesami, Nodijem in miško-

ma Mikijema. Tokrat v načrtu nismo 
imeli pustovanja v takem obsegu kot 

v preteklosti, tako da smo bili nad obi-

skom prijetno presenečeni in se iskre-

no opravičujemo vsem tistim malim 
maškaram, ki niso dobile brezplačnega 
krofa, ker nam jih je žal zmanjkalo,« je 
dejala predsednica KTD Zali Log Klavdi-
ja Škulj. Odločili so se, da prihodnje leto 
ponovno priredijo otroški pustni karne-

val, kakršnega so obiskovalci vajeni iz 

preteklih let.

MAŠKARE SO SE TUDI SANKALE IN 
SMUČALE
Na Soriški planini so v nedeljo dopol-

dne pustne šeme povabili na sanka-

nje. Smučarje, ki so bili našemljeni, so 
razveselili s kuponom za brezplačno 
pijačo v prireditvenem šotoru, kjer je 
obiskovalce zabavala skupina Power 

Band. Udeležba po besedah Katje Kejžar 
iz Turističnega centra Soriška planina 
sicer ni bila tako dobra, kot so si želeli, 
kar je bilo posledica slabega vremena 

in megle, ki se je na planini zadrževa-

la vse do 14. ure. Marsikdo je tako ostal 
doma. Kljub temu so razdelili nagrade 
za najboljše pustne šeme in se zabavali 

do večernih ur.

Maškare odganjale zimo
Tudi na Selškem se se zvrstile pustne prireditve.

ANA ŠUBIC

»Tastare« maškare, ki so na pustno soboto obiskale vse domove v Dražgošah

Pustno rajanje na Zalem Logu

S pustovanja na Soriški planini
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Prireditev Koledovanje v Zabrdu sta organizirala organist in 

pianist prof. Tone Potočnik in njegova žena Irena, ki sta si 
pred leti dom uredila v šoli v Zabrdu. Kot sta pojasnila, je bilo 
povabilo namenjeno predvsem prebivalcem vasi pod Ratitov-

cem – kot izraz hvaležnosti, da so ju sprejeli medse.
Nekdanji šolski razred je danes opremljen z najrazličnejšimi 
instrumenti, med katerimi kraljujejo veličastne orgle. Pri-
reditev ni bila zamišljena v obliki klasičnega koncerta, am-

pak predvsem kot druženje med prijatelji, kjer se je program 
sproti oblikoval in ustvarjal. Osrednji del je predstavljal na-

stop moške skupine Virilis, ki je ob spremljavi orgel pričarala 
vzdušje božiča in koledovanja, sicer pa je bilo celotno dogaja-

nje prežeto s petjem, muziciranjem in plesom. »Zaobjeli smo 
se v razpon od preproste ljudske pesmi do vrhunske operne 
arije. To so nam omogočili odlični glasbeniki: tenorist Janez 
Lotrič, baritonist Matjaž Robavs, sopranistka Ana Plahutnik, 
sopranistka Neža Močnik, citrar Tomaž Plahutnik, kantavtor 
Hervin Jakončič, člani skupine Virilis, ki so se predstavili tudi 
kot solisti, instrumentalni ansambel Katerman in pianistka 
Barbara Lotrič,« je pojasnil Tone Potočnik. Sam je predstavil 
zven in bogastvo posameznih instrumentov, predvsem pa je 
z orglami spremljal posamezne glasbene točke.
Med gosti so bile tudi osebe, poznane v političnih in druž-

benih krogih, ki so se dogodka udeležile kot osebni prijatelji 

gostitelja Toneta Potočnika. To so predsednik prve slovenske 
vlade Lojze Peterle z ženo Branko, ki se je tokrat predstavil kot 
virtuoz na orglicah, svetovalka predsednice Slovenije Miriam 
Možgan, Jana Vidic z ministrstva za naravne vire in prostor, 
župan Marko Gasser z družino, orgelski mojster Tomaž Moč-

nik z ženo Katjo, starša smučarskih skakalcev Darko in Juli-
jana Prevc ter članice vokalne skupine Grudnove Šmikle.
Rajanje je trajalo pozno v noč, skoraj do jutranjih ur. K dožive-

tju je pripomogla tudi čudovita narava, odeta v debelo snežno 
odejo, in ozka gaz, ki je vodila do šole. »Upajmo, da se bodo 
podobni dogodki še ponovili, saj tako šola, ki je nekoč povezo-

vala prebivalce vasi pod Ratitovcem, še naprej služi svojemu 
namenu, tokrat predvsem v glasbeno kulturnem smislu,« je 
še dejal Potočnik.

V Slovenski filharmoniji je Konservato-

rij za glasbo in balet Ljubljana v začetku 
februarja najboljšim dijakom in glas-

benim pedagogom podelil Škerjančeve 
nagrade, priznanja in diplome za leto 
2022. Za izjemne študijske uspehe in 
zasluge pri umetniškem uveljavljanju 
šole je Škerjančevo nagrado prejel tudi 
19-letni glasbeni teoretik Jan Triler iz 
Dolenje vasi.
Jan Triler se je po osmih letih klavirja 
na Glasbeni šoli Škofja Loka vpisal na 
Škofijsko klasično gimnazijo in vzpo-

redno na omenjeni konservatorij, naj-
prej smer klavir in nato smer glasbe-

ni stavek, sedaj pa je v prvem letniku 
Akademije za glasbo v Ljubljani, smer 

kompozicija in glasbena teorija. Na 
sprejemnih preizkusih je dosegel vseh 
sto točk, sicer pa je dobitnik več priznanj 

na glasbenoteoretičnih in skladatelj-
skih tekmovanjih, je med drugim nave-

deno v obrazložitvi. In še, da se je Jan 
Triler s skladanjem amatersko ukvarjal 
že od začetka glasbene poti, resno pa se 
mu je posvetil v drugem letniku. Tako 
je pod njegovim peresom v naslednjih 
treh letih nastalo več kot 40 zborovskih 
skladb, okoli 15 klavirskih skladb, štirje 
samospevi, več kot 30 priredb ljudskih 
in zabavnih pesmi za izvedbo na kon-

certih z očetom Janezom in sestro Majo 
ter druge priložnostne skladbe.
Jan Triler bo kot glasbena spremljava 
na klaviaturah sodeloval tudi na priha-

jajočih koncertih V skrivnostnem vrtu 
njegove sestre Maje z gosti. Prvi koncert 
bo že v petek, 24. februarja, ob 19.30 v 
Sokolskem domu v Škofji Loki.

Po skoraj petnajstih letih je tretjo soboto 

v januarju v nekdanji šoli v Zabrdu 

ponovno potekalo koledovanje.

ANA ŠUBIC

ANA ŠUBIC

Člani skupine Virilis so ob spremljavi orgel pričarali vzdušje božiča in 
koledovanja.

Jan Triler / Foto: Tina Dokl

Koledovanje v Zabrdu

Janu Trilerju Škerjančeva nagrada
Med prejemniki nagrad Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana tudi Jan Triler
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V torek se je z uradnim odprtjem začelo 
svetovno prvenstvo v nordijskem smu-

čanju v Planici. Prvič ga gosti Sloveni-
ja, med 33 slovenskimi športniki pa na 
njem nastopajo tudi trije iz skakalne 
družine Prevc iz Dolenje vasi.

NIKA PRVIČ NA STOPNIČKAH
Nika, Domen in Peter, vsi člani SK Tri-
glav Kranj, so pred začetkom sprego-

voril tudi o ciljih. Za 17-letno Niko je to 
prvo svetovno člansko nordijsko prven-

stvo. Medalje je v letošnji sezoni zbirala 
tako na olimpijskem festivalu evropske 
mladine, kjer je osvojila tri zlate, kot 
na svetovnem mladinskem prvenstvu, 
kjer je bila zlata in dvakrat srebrna. Po-

leg tega je na tekmi svetovnega pokala v 

Hinzenbachu prvič skočila na stopničke 
– na tretje mesto. »Po dobrih poletnih 
treningih sem razmišljala o takšnih 
rezultatih. Mislila sem, da bodo morda 
prišli že prej, že od začetka sezone. Sem 
pa vesela, da so prišli sedaj, pred začet-
kom svetovnega prvenstva. Glava je bolj 
sproščena. Mislim, da so mi zelo kori-
stila tekmovanja s svojimi vrstnicami. 

Te tekme in uspehi so mi dali dodatne-

ga zagona,« je povedala. Pojasnila je, da 
ji več pomeni tretje mesto v svetovnem 
pokalu kot uspehi na mladinskih tek-

movanjih. Njena pričakovanja za Pla-

nico so visoka. »Zavedam se, da je tudi 
medalja možna, po tihem si jo želim. Ko 
bo prvenstva konec, bom najprej pomi-
slila, ali sem dala vse od sebe, ali sem 
zadovoljna z rezultati,« je še dejala.

DOMEN SE JE IZKAZAL NA KULMU
Z dobro popotnico je na prvenstvo od-

šel tudi Domen. Konec januarja je na 
letalnici na Kulmu s tretjim mestom 
znova skočil na stopničke – po skoraj 
štirih letih. »Na prvenstvo grem lahko 
kar samozavestno. Vesel sem, v katero 
smer se stvari odvijajo. Približno vem, 
kaj moram narediti. Vsako tekmo se lo-

vim, učim, dodam drobtinico znanja, ki 
mi koristi za naslednje tekme. Iz tega 
naprej stopnjujem formo. Planica mi 
ugaja in zelo se veselim tekem tam. Za-

dovoljile bi me vsaj ene stopničke, me-

dalja torej,« je razmišljal teden dni pred 
začetkom. Kot vsi bratje se je zelo razve-

selil prvih stopničk v svetovnem pokalu 
mlajše sestre Nike. Poudaril je, da ga ni 

presenetila, saj je že na treningih v pri-
pravah na sezono kazala skoke, ki bi jo 
lahko peljali med najboljše.

PETER ZASTAVONOŠA
Posebna čast je na prvenstvu doletela 
Petra, ki je najstarejši član slovenske 
nordijske družine športnikov v Planici. 
Soglasno je bil izbran za zastavonošo na 
torkovem slovesnem odprtju prvenstva. 
To je zanj že sedmo svetovno prvenstvo. 
»V čast mi je, da bom nosil zastavo. 
Mislim, da je na to treba biti ponosen. 
Zame bo to prvič,« je po glasovanju, ki 
so ga opravili na predstavitvi športni-
kov pred prvenstvom, povedal Peter. S 
svetovnih prvenstev ima že tri medalje: 
srebrno in dve bronasti. Zadnje tekme 
pred Planico zanj niso bile uspešne. »Na 
prvenstvu bo treba iti iz dneva v dan. 
Šest nas gre na uradni trening, štirje v 
kvalifikacije za tekmo, dva na mešano 
tekmo. Konkurenca je že znotraj ekipe 
velika,« se zaveda.
Na prvenstvu pa ne bo tekmoval Cene. 
Zaključil je tekmovalno kariero in se 
posveča drugim stvarem. Uradno slovo 
je napovedal za polete v Planici ob za-

ključku sezone svetovnega pokala.

Prvič na prvenstvu tudi Nika
Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju je prvič v Planici, v slovenski 
reprezentanci pa so tudi Peter, Domen in Nika Prevc.

MAJA BERTONCELJ

Nika, Peter in Domen Prevc so v slovenski reprezentanci, ki nastopa na svetovnem prvenstvu 

v Planici. / Foto: Gorazd Kavčič

Cene Prevc na podelitvi Bloudkovih priznanj 

za leto 2022 / Foto: Tina Dokl

Na Brdu pri Kranju so 11. februarja podelili Bloudkova priznanja za 
leto 2022. Za vrhunski mednarodni športni dosežek je Bloudkovo 
nagrado prejela tudi slovenska moška reprezentanca v smučarskih 
skokih, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 osvojila srebrno 
medaljo. V ekipi sta bila tudi Peter in Cene Prevc, poleg njiju pa še 
Timi Zajc in Lovro Kos.
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Da bi devetošolcem olajšali odločitev o nadaljnjem izobraže-
vanju, so na OŠ Železniki tretjo soboto v januarju pripravili 
dogodek Gradim si poklicno pot. Poleg devetošolcev so po ko-
ristne informacije skupaj s starši prišli tudi številni mlajši 
učenci, sicer pa je bil dogodek odprt tudi za druge obiskovalce. 
Predstavili so se jim tehniški izbirni predmeti na OŠ Železni-
ki, srednje šole, ki izobražujejo za tehniške poklice, in lokalna 
podjetja, ki omogočajo štipendiranje in zaposlitev. Čeprav je 
tovrstni dogodek potekal prvič, je naletel na zelo dober odziv 
obiskovalcev ter predstavnikov srednjih šol in podjetij, zato 
ga nameravajo na OŠ Železniki prihodnje leto ponoviti.
V lokalnih podjetjih se po besedah pobudnice dogodka, uči-
teljice Monike Čemažar, zavedajo, da morajo kader začeti 
usmerjati že od mladih nog, na šoli pa jim pomagajo z nav-
duševanjem učencev za tehniške poklice, in sicer z izbirnimi 
predmeti. Predmete obdelava gradiv – kovine, obdelava gra-
div – les, elektrotehnika, robotika, računalništvo in podjetni-
ški krožek so učenci tudi predstavili obiskovalcem dogodka.
Prav tako je bilo možno spoznati izobraževalne programe, ki 
jih izvajajo na srednjih šolah za strojništvo in za lesarstvo v 
Šolskem centru (ŠC) Škofja Loka ter na srednji tehniški šoli 
in na tehniški gimnaziji Šolskega centra Kranj. Šole so se 
predstavile tudi z izdelki dijakov in zanimivi projekti. Med 
drugim je bilo mogoče videti repliko dirkalnega gokarta, ki ga 
izdelujejo štirje dijaki programa strojni tehnik na ŠC Škofja 
Loka, med njimi Tine Demšar in Luka Rant, nekdanja učenca 
OŠ Železniki. Kot sta nam zaupala, so se projekta lotili, da 
bi mlade navduševali za tehniške poklice, največji zalogaj pa 
je bil zvariti okvir gokarta. Ker so šole poleg profesorjev za-

Na poti do poklica
Na Osnovni šoli (OŠ) Železniki so 
pripravili dogodek Gradim si poklicno pot 
s predstavitvami tehniških srednjih šol in 
lokalnih podjetij.

ANA ŠUBIC

Obiskovalcem se je predstavil tudi Domel. / Foto: Gorazd Kavčič

Tine Demšar in Luka Rant, nekdanja učenca OŠ Železniki, zdaj pa 
dijaka 4. letnika programa strojni tehnik na ŠC Škofja Loka, sta del 
ekipe, ki izdeluje repliko dirkalnega gokarta. / Foto: Gorazd Kavčič

    

PRIDRUŽI SE DINAMIČNI, 
ZADOVOLJNI IN USPEŠNI EKIPI

Je čas za novo karierno priložnost? 

Skeniraj me.  

stopali še dijaki, so devetošolci lahko iz prve roke izvedeli, s 
kakšnimi izzivi se srečujejo na srednjih šolah.
Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali tudi predstavitve 
podjetij Domel, Niko, Alples, Lotrič Meroslovje in LTH Castings 
Škofja Loka. Spoznali so lahko njihove programe in konkre-
tne, tudi zelo inovativne izdelke. Katero področje jih najbolj 
zanima, so učenci lahko ugotavljali še na delavnicah. Prav 
tako so obiskovalci izvedeli, kakšne so možnosti štipendira-
nja in opravljanja vajeništva v podjetjih ter kakšne so trenu-
tne in prihodnje kadrovske potrebe.
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Že malo pred peto uro zjutraj smo se 
zbrali pred Domelom in se odpeljali pro-
ti Škofji Loki in Kranju, nato pa po avto-
cesti do karavanškega predora proti Av-
striji. Večino poti so nas spremljali dež, 
sneg in megla. Upali smo, da se bo vre-
me na višini Innichena zvedrilo in res je 
bilo tako. V Italiji smo se najprej odpelja-
li naprej od Innichena, do razgledišča s 
pogledom na Tri Cine. Sneg je zaškripal 
pod podplati, po zraku so poletele prve 
kepe in zanetile pravo otroško snežno 
razposajenost. Obkrožali so nas zasneže-
ni vrhovi gorske verige Dolomitov, kar je 
dajalo pokrajini pravljični pridih.
Naslednja postaja je bila pri jezeru v To-
blachu. Jezero je bilo skoraj v celoti po-
krito z ledom in snegom. Naš cilj pa je 
bil Innichen, kamor smo prispeli malo 
pred 12. uro ter parkirali tik ob smučišču. 
Verjamem, da je marsikdo ob pogledu na 
smučine pomislil na skorajšnje zimske 
radosti.
Med potjo nas je naš spremljevalec dr. 
Miha Markelj seznanil z geografskimi 
posebnostmi doline, še zlasti Inniche-
na. Razlagal nam je o zgodovini doline, 
nam pokazal kmetije, s katerih so v 13. 
stoletju prišli prebivalci naših »podgor-
skih« vasi, in kdo jim je to omogočil. 
Seveda je govoril tudi o tem, kdaj so bili 
ti kraji naseljeni in kdo vse jih je imel 
v oblasti skozi stoletja. Posebno se je dr. 
Markelj pomudil ob opisu tipične tirol-
ske hiše, stare štiftne cerkve, samostana 
in pokopališča. Na pokopališču in tudi v 
kraju smo zasledili priimke, kot so Gas-

ser, Trojar, Tolar, Frelih, Koffler …, ki jih 
poznamo tudi v naših krajih. Učenci so z 
zanimanjem poslušali razlago in aktiv-
no sodelovali v njej.
Ogledali smo si še predbožični sejem in 
posebne izdelke domače obrti. Innichen 
je turistično zelo razvit kraj, saj so na 
vsakem koraku trgovinice s spominki, 
kavarnice, restavracije, apartmaji in ho-
teli. V adventnem času je bilo mesto tudi 
čudovito okrašeno.
Učenci so se v prostem času odpravili 
po nakupih in samostojno raziskovali 
mestno jedro. Sledil je zelo pomemben 
del, nastop oz. krajši koncert Mladin-
skega pevskega zbora OŠ Železniki v 
tamkajšnji štiftni cerkvi, ki velja za eno 
najlepših romanskih cerkva v alpskem 
prostoru. Naši pevci z zborovodkinjo 
Marjeto Naglič so se res izkazali in nam 

pričarali pravo predpraznično vzdušje, 
svoje pa je dodala tudi akustika prosto-
ra. V Innichenu so nas sprejeli župan  
Klaus Rai ner, podžupan in vodja njiho-
vega mladinskega zbora ter nam izrekli 
dobrodošlico in izrazili željo po nadalj-
njem sodelovanju in obisku naših kra-
jev.
Za piko na i celotnega dneva smo se na 
poti proti domu ustavili v kraju Heinfels 
in si v čokoladnici Loacker nakupili slad-
kih dobrot za božično obdarovanje.
Za strokovno vodenje se najlepše zahva-
ljujemo dr. Mihi Marklju. Zahvala za or-
ganizacijo gre učiteljicam OŠ Železniki 
ter Občini Železniki, ki je podprla prevoz 
otrok in na tak način omogočila spozna-
vanje skupne zgodovine in povezovanje 
med obema skupnostma tudi v dana-
šnjem času.

Rodile so: Darja Lušina iz Dražgoš Erazma, Mojca Čemažar iz Potoka Nino, Patricija Če-
mažar iz Potoka Lucijo, Jana Benedik iz Golice Andraža, Lara Bevc z Rudna Miha, Melinda 
Malešević iz Železnikov Alekseja in Laura Benedičič iz Martinj Vrha Ajdo.

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 soboto, 17. decembra, smo bili s 46 učenci mladinskega pevskega zbora OŠ Železniki, 
izbirnega predmeta nemščina in mladimi raziskovalci zgodovine v Innichenu.

DAMJANA DEMŠAR,  

UČITELJICA ZGODOVINE NA OŠ ŽELEZNIKI

V štiftni cerkvi v Innichenu, kjer nas je sprejel tudi župan Klaus Rainer (spredaj v sredini)

Ekskurzija osnovnošolcev v Innichen
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V septembru smo praznovali evropski 

dan jezikov. Učenci so pisali akrostihe, 
prevajali citate in zapisali razmišljanja 
na temo »Zakaj se učiti tujih jezikov?«. 
Mlajši učenci so spoznavali pozdrave 
v tujih jezikih in risali zastave, učenci 
predmetne stopnje pa so imeli možnost 
sodelovati še v Velikem jezikovnem kvi-
zu.

V novembru in decembru smo izpe-

ljali šolska tekmovanja v znanju an-

gleščine, in sicer za učence 6., 8. in 9. 
razreda. Veseli smo, da so tudi na naši 
šoli učenci, ki se bodo marca podali na 
državno tekmovanje. Sedmošolci pa 
ravno v tem obdobju pripravljajo tek-

movalne videoposnetke na temo Life 

Unplugged (v prostem prevodu bi to po-

menilo Izštekano življenje). Novembra 
smo organizirali tudi English Movie Ni-
ght (angleški filmski večer) za učence 8. 
in 9. razreda. V pravem kinematograf-
skem vzdušju smo si ogledali družin-

sko-pustolovski film Finding 'Ohana. 
Strinjali smo se s sporočilom filma, da 
je spoštovanje lastne kulture in mater-

nega jezika ključno tudi za učenje tuje-

ga jezika.

Spoznavanju tuje kulture smo se posve-

tili še na angleško obarvanem božičnem 
popoldnevu. Skupina učencev od 5. do 7. 
razreda je spoznavala angleške božične 
običaje, z učiteljico Damjano Kaplja pa 
so spekli kolačke, imenovane scones. 
Šestošolci so ustvarili mala darilca, 
imenovana crackers, ki si jih Angleži 
podarijo ob božičnem kosilu, petošolci 
pa so izdelovali okraske za smrečice v 
skupnih prostorih šole. Popoldne smo 
zaključili z angleško čajanko.
Franz Fanon je zapisal: »To speak a lan-

guage is to take on a world, a culture.« S 
spoznavanjem novega jezika si tako ši-
rimo obzorja in spoznavamo nove kul-

ture. Učiteljice angleščine smo vesele 
pozitivnih odzivov učencev na dodatnih 
jezikovnih dejavnostih in bomo tudi v 
prihodnje poskrbele, da bo na šoli jezi-
kovno živahno.

Živahno »angleško« dogajanje na šoli
Na OŠ Železniki se v okviru 
pouka angleščine že od 
začetka leta veliko dogaja.

JANA KUSTERLE,  

V IMENU UČITELJIC ANGLEŠČINE

Dogajanje na angleškem božičnem popoldnevu

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
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V jesensko-zimskem času šolskega leta 2022/23 so se mladi 
planinci skupaj z mentoricami in vodnico štirikrat povzpeli 
v gore. V septembru smo najprej izpeljali planinski tabor na 
planini Kuhinja. Oktobra smo se v medgeneracijski navezi 
povzpeli na Goldeck. Koledarsko leto smo zaključili s pohodom 
s starši na Stari vrh, januarja pa smo novo leto začeli s poho-
dom na planino Korošica. V šoli planinski krožek vodimo tri 
mentorice: Uršula Bernik, Tadeja Šuštar in Andreja Šolar, po-
maga nam izkušeni planinec, učitelj Primož Šmid. Z nami so-
deluje tudi upokojena mentorica Majda Tolar. Vse skupaj nas 
po gorskih poteh vodi vodnica Planinskega društva za Selško 
dolino Železniki Veronika Benedičič.
Vodnica Veronika nas vedno spomni na definicijo planinske-
ga tabora, ki pravi, da je to »učilnica«, v kateri se na prijeten, 
vznemirljiv in poučen način učimo gibanja, obnašanja in biva-
nja v gorah ter pridobivamo navade, ki jih prenašamo v vsak-
danje življenje. Na taboru počnemo poučne in zanimive stva-
ri. Tudi letošnji na planini Kuhinja pod Krnom je vključeval 
vse našteto. Do planine nas je v petek, 9. septembra, pripeljal 
kombi in nas pustil neposredno pred kočo. Večer smo preživeli 
v raziskovanju okolice koče in igranju družabnih iger. Zgodaj 
smo šli počivat, ker smo zjutraj načrtovali naskok na Krn. Po 
zajtrku smo se podali na dobre tri ure dolg vzpon. Pot nas je 
vodila kar strmo navkreber, čez gorsko cesto, mimo starega 
vojaškega zaselka na planini Slapnik, čez travnata pobočja do 
skalnega vrha Krna in Gomiščkovega zavetišča tik pod vrhom. 
Nato smo se spustili do planine Zaslap, kjer nam je pastir sirar 
pokazal, kako na planini naredijo sir. Pozno popoldne smo se 
vrnili v kočo na planini Kuhinja, kjer smo zvečer pripravili lov 
na zaklad, pomerili smo se v balinanju in odigrali tombolo. V 
nedeljo smo se podali na lahko turo na Mrzli vrh. Šele takrat 
smo ugotovili, kakšno veličastno turo smo opravili pretekli 
dan, ko smo z vznožja Krn opazovali kot mogočno goro, ki se 
je dvigala nad nami. Na poti na Mrzli vrh smo si ogledali tudi 
kaverno, kjer je 18 let živel možakar, ki so ga klicali Puščavnik.
Konec oktobra smo se v medgeneracijski planinski skupini 

podali na avstrijski Goldeck. Sestavljali smo jo mladi planinci, 
starši, mentorice, vodnice in odrasli planinci. Po panoramski 
cesti Goldeck, ki je s krasnim razgledom na okoliške gore in 
doline ena najlepših izletniških cest avstrijske Koroške, smo 
se pripeljali do izhodišča, parkirišča Seetal na nadmorski viši-
ni 1900 metrov. Vodnice so nas popeljale po krožni poti čez štiri 
dvatisočake, s katerih smo imeli čudovit razgled na mogočne 
vrhove Visokih Tur, Krških Alp, Karavank, Julijskih Alp in bli-
žnjega dela Ziljskih Alp. Medgeneracijsko druženje se je spet 
izkazalo za koristno, poučno in prijetno. Načrtujemo, da bomo 
podoben izlet vsako leto uvrstili na naš seznam. Mogoče v pri-
hodnje povabimo tudi naše sponzorje, ki smo jih letos prido-
bili, da bodo planinskemu krožku krili nekaj stroškov prevoza.
V zadnjem obdobju se je cena prevoza zaradi razmer na trgu 
dvignila, zato je mnogim staršem težko plačati še dodatne 
prevoze na planinske izlete. Vodnica in mentorice planin-
skega krožka smo na lokalna podjetja in podjetnike naslovile 
prošnjo za finančno pomoč pri plačilu prevoza na planinski 
izlet. Do sedaj so se nanjo pozitivno odzvala podjetja: Lotrič 
Meroslovje, Domel, Mebor in Alples, za kar smo jim zelo hva-
ležni. Tako bomo lahko v prihodnje popestrili ponudbo izletov 
v zanimive gore in mogoče privabili v naš krožek še kakšne-
ga mladega planinca. Zahvala gre tudi planinskemu društvu 
Železniki, ki nas na vseh poteh in izzivih podpira na različne 
načine.
Koledarsko leto smo zaključili s tradicionalnim nočnim poho-
dom, tokrat na Stari vrh, na katerem se nam pridružijo tudi 
starši. S Slemena v Ojstrem Vrhu smo se v soju naglavnih lučk 
povzpeli na Stari vrh. Po okrepčilu smo v koči imeli novoletni 
srečelov, s katerim smo s praktičnimi nagradami obdarili vse 
mlade planince.
Januarja vedno načrtujemo sankanje, tokrat pa smo se v ča-
kanju na sneg podali na pohod na planino Korošica. Pod mej-
nim prehodom Ljubelj smo se podali po neoznačeni poti na 
planino. Že po dvesto višinskih metrih nas je prijetno prese-
netil sneg, ki ga je bilo na naše veselje za vsakim ovinkom več. 
Mladi planinci so na planini uživali v čudovitih razgledih in 
snežnih radostih. Domov smo se vračali prešerne volje, ker je 
bil to »najboljši planinski izlet do sedaj«.

Mladi planinci uživajo v gorah
Planinski krožek OŠ Železniki in planinsko društvo Železniki skupaj v gore

MENTORICE PLANINSKEGA KROŽKA OŠ ŽELEZNIKI IN VODNICA

Zimske radosti na planini Korošica / Foto: Uršula Bernik

Na poti na Krn / Foto: Uršula Bernik



  ŠOLA  25 

PLANINSKO DRUŠTVO ZA 

SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI 

V LETU 2022

laninsko društvo za Selško dolino Železniki bo v soboto, 25. febru-

arja 2023, ob 17. uri v restavraciji Lušina na rednem občnem zbo-

ru pregledalo rezultate dela v letu 2022. Občni zbor se bo začel z 

nastopom opernega pevca Antona Habjana.

Minulo leto je bilo za društvo delovno in na nekaterih področjih tudi 

zelo uspešno. Uspešno smo izvedli načrtovano ekološko prenovo 

Krekove koče na Ratitovcu, ki nam je poleg nove kritine in boljše 

toplotne izolacije prinesla tudi čistejšo in večjo količino deževnice.

Nepričakovano pretrganje nosilne jeklenice tovorne žičnice je  

zahtevalo hitro ukrepanje, saj je žičnica nepogrešljiva za oskrbo 

Krekove koče. V mesecu in pol nam jo je z izbranim izvajalcem, 

podjetjem Kaskader iz Spodnje Kanomlje, uspelo zamenjati z novo.

Pred koncem leta nam je uspelo stari avto Lada Niva, namenjen  

oskrbi koče, zamenjati z novim, večjim, prav tako znamke in mo-

dela Lada Niva. Vse predvidene in nepredvidene investicije so bile 

velik finančni zalogaj za naše društvo. Z nepovratnimi sredstvi,  

pridobljenimi s prijavo na razpis gospodarskega ministrstva,  

namenjenimi ekološki sanaciji planinskih koč, in lastnimi sredstvi 

smo leto pozitivno zaključili.

Dober obisk Ratitovca in posredno tudi Krekove koče je prinesel 

tudi dobro poslovanje Krekove koče. To je bilo za devet odstotkov 

boljše od do sedaj rekordnega leta 2019. Celotna ekipa se je trudi-

la, da bi gosti zadovoljeni zapuščali kočo. Kaže, da so obiskovalci 

koče to opazili, kajti že drugo leto zapored je bila Krekova koča  

izbrana za naj visokogorsko planinsko kočo.

Izvedene so bile vse predvidene prireditve. Na osrednji društveni 

prireditvi Ratitovec Raja je predsednik Planinske zveze Slovenije pre-

dal namenu prenovljeno streho Krekove koče. Število udeležencev 

32. rekreativne akcije Prijatelj Ratitovca je bilo z 19478 vpisi spet več-

je kot v času epidemije. Izvedeni so bili: 23. pohod Železniki–Ratito-

vec–Dražgoše, 13. pohod po obhodnici Ratitovec in 46. septembrski 

rekreativni pohod na Ratitovec. Tudi udeležba na pohodu »Na več 

načinov se povzpeti na Ratitovec« – s turnimi smučmi, krpljami,  

kolesom in bosonogi –, izvedenem v treh dneh, je bila dobra.

Mladinski odsek na Osnovni šoli Železniki je izvedel vse planirane 

planinske ture in tridnevni tabor na planini Kuhinja. Vodniškemu 

odseku je uspelo popeljati planince na 18. planinskih tur s 380 ude-

leženci, kar je dobra polovica od planiranih. Markacijskemu odseku 

in odseku za varstvo gorske narave ni uspelo opraviti vseh planira-

nih del na planinskih poteh, a so bile kljub temu dobro prehodne 

in označene. V društvo je bilo v letu 2022 včlanjenih 577 članov, kar 

je 22 odstotkov več kot leto prej.

Rezultati za leto 2022 so bili dobri. Upamo, da bomo tudi v letu 

2023 dosegli vsaj take ali boljše. Zapisal Alojz LotričP
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Noč s knjigo
Učitelji podaljšanega bivanja na Osnovni šoli Železniki 
smo organizirali Noč s knjigo.

Nanjo smo konec novembra povabili 

učence od drugega do četrtega razreda, 
ki obiskujejo podaljšano bivanje, in de-

vetošolce, vključene v program MEPI. Za 
udeležbo so morali prebrati eno od dveh 
knjig iz zbirke Regec in Kvakec (Vedno 
skupaj ali Najboljša prijatelja).
Otroci so se ob 18. uri zbrali pred šolo. 
Pospremili smo jih v razrede, kjer so 
odložili stvari, ki so jih potrebovali za 
nočitev v šoli. Potem smo šli v jedilnico, 
kjer so dobili navodila za prvo dejavnost 
– Nočni lov na skriti zaklad. Otroke smo 
razdelili v sedem skupin. Vsako sku-

pino je zaradi varnosti spremljal tudi 
eden izmed starejših učencev, ki obi-
skuje program MEPI. Da so bili otroci v 
temi vidni, smo jih opremili z odsevni-
mi jopiči in naglavnimi svetilkami, ki 
so jih učenci prinesli od doma. Otroci 
so dobili natančna navodila, kako pri-

dejo od prve do zadnje postaje. Obiskati 
so morali štiri postaje; na vsaki so za 
uspešno opravljeno nalogo dobili dva 
gumba, narejena iz kartona. Po vrnitvi 
vseh skupin v šolo smo imeli večerjo.
Sledila je likovna dejavnost. Vsaka sku-

pina je morala iz omenjenih gumbov 
izdelati plakat. Nastali so sneženi mož, 
metulj, medved, miška, pujs, goseni-
ca in roža. Nato je vsak dobil svoj list 
papirja, na katerega je moral narisati 
risbico za prijatelja. To je potem zvil v 
rolico, jo zavezal z vrvico in dal v za to 
pripravljeno košaro.
Sledil je kviz o prebranih knjigah. Vsa-

ka skupina je dobila »piši-briši« ta-

blico, flumaster, gobico za brisanje in 
zvonček, na katerega so pozvonili, ko 
so zapisali svoj odgovor. Skupina, ki je 
prva pozvonila na zvonček in pravilno 
odgovorila, je prejela eno točko. Zmaga-

la je skupina z največ točkami. Po kvizu 
so se vsi posladkali z bomboni, zmago-

valna skupina pa je dobila še dodatno 
nagrado.
Po prijetno utrujajočem dnevu smo se 
poslovili od mepijevcev in se odpravili 
spat. Otroke smo razdelili v štiri sku-

pine, vsaka je spala v svojem razredu. 
Pred spanjem je sledilo še branje pra-

vljice za lahko noč. Tudi tokrat smo iz-

brali knjigo iz zbirke Regec in Kvakec.
Po uspešno prespani noči smo ob 7. uri 
zbudili otroke. Ti so se preoblekli, umili, 
potem pa smo skupaj pospravili vse nji-
hove stvari. Uredili smo še učilnice in 
se odpravili na zajtrk. Nato je vsak otrok 
na listek napisal, kaj mu je bilo na Noči 
s knjigo všeč in kaj ne. Te listke so pri-
lepili na plakat. Usedli smo se v krog in 
vsak je povedal, kaj je napisal.
Ura je zelo hitro tekla in že je prišel čas 
za odhod domov. Pred tem je vsak otrok 
iz košare vzel še eno od risbic, ki smo 
jih narisali prejšnji večer. Dobili so tudi 
pobarvanko o Regcu in Kvakcu, ki jih 
spominja na Noč s knjigo.
Učiteljem, ki smo z otroki preživeli Noč 
s knjigo, bo za vedno ostal v spomi-
nu zapis enega od otrok, ki je napisal: 
»Všeč mi je bilo, ker ste se učitelji potru-

dili za nas.«

LUCIJA DOLENC
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Skozi leta se je nabralo kar nekaj predstav, ki so si jih otroci z 

veseljem ogledali. Naštela bom le zadnjih nekaj: Hiška za vse, 

Ime čarobnega drevesa, Pismo za zobno vilo in Bi se gnetli na 
tej metli.

Za vsako igrano predstavo se dobro pripravimo. Same izde-

lamo sceno, kostume in rekvizite ter v popoldanskem času 
pridno vadimo. Dela ni malo, pa vendar se ves trud poplača, 
ko vidimo nasmejane obraze otrok.

Ker je mesec december v vrtcu še posebno prazničen, smo to-

krat otrokom pripravile predstavo z naslovom Pismo za ded-

ka Mraza. Zgodba pripoveduje o deklici Žani, ki napiše pismo 
dedku Mrazu in ga odda v poštni nabiralnik. V pismu ga prosi 

za prav posebno darilo – samoroga. Poštar Matjaž se poda na 
dolgo pot, na kateri sreča gozdno, cvetlično in vodno vilo. Vo-

dna vila ga usmeri do snežne vile, ki dedka Mraza dobro po-

zna. Ker pa poštar Matjaž sam ne more na oblak, mu pri tem 
pomagajo njegovi golobi. Zgodba se srečno konča, ko snežna 
vila v imenu dedka Mraza dostavi Žani darilo.
Predstavo so si starejši otroci, ki obiskujejo vrtec, ter otroci 1. 
razreda Osnovne šole Železniki ogledali v Kulturnem domu 
Železniki. V istem tednu smo v vrtcu predstavo zaigrale tudi 
za naše najmlajše in otroke, ki obiskujejo enoti Selca in Dra-

žgoše.

V preteklem letu nas je Območni odbor SVIZ Škofja Loka pro-

sil, da igrico zaigramo tudi za otroke njihovih članov. Z vese-

ljem smo se odzvale in v ponedeljek, 12. decembra, pripravile 
predstavo. V mesecu februarju smo igrico Pismo za zobno vilo 
zaigrale tudi v prostorih Knjižnice Ivana Tavčarja na Češnjici.
V naših glavah pa se že porajajo nove ideje za igrico, ki jo 
bomo pripravile v pomladnih mesecih.

V mesecu decembru so nam priskočile na pomoč pri sprem-

stvu otrok na ogled predstave Pismo za dedka Mraza. Pred 
prazniki so obiskale skupino Čebelice. Otrokom so prinesle 
lesene igrače, ki so jih skupaj pobarvali in jih nekaj darovali 
učencem Osnovne šole Jela Janežiča. Vzgojiteljici in otroci pa 
so jim pripravili čajanko.
Po novem letu smo se v skupini Mucki pogovarjali o predelavi 
volne in pletenih zimskih oblačilih in se domislili, da na obisk 
povabimo upokojenke. Z veseljem so se odzvale vabilu. Poka-

zale so nam, kako se plete šale, nogavice in kape. Tudi otroci 
so se preizkusili v pletenju. Ker pa še nismo tako vešči, smo 
se odločili, da bomo iz volne navili cofe. Pomoč upokojenk je 
bila zelo dobrodošla. Na koncu nas je čakalo presenečenje. Go-

spe so za vsakega otroka napletle par nogavic, ki so jih lahko 

odnesli domov. Poslovili smo se s pesmico in se dogovorili, da 
se še srečamo. Do konca šolskega leta bodo gotovo obiskale še 
kakšno skupino otrok iz našega vrtca.

Tako kot vsako leto smo tudi letos vzgojiteljice Vrtca Železniki pripravile predstavo  
za otroke.

BARBARA TAVČAR, VZGOJITELJICA

MARTINA TOLAR, VZGOJITELJICA

Tokrat smo vzgojiteljice otrokom pripravile predstavo Pismo za 
dedka Mraza.

Ob pomoči upokojenk smo tudi ustvarjali iz volne.

Predstave v Vrtcu Železniki

Sodelovanje upokojenk z Vrtcem Železniki
Medgeneracijsko sodelovanje z njimi traja že nekaj let. Tako je tudi v letošnjem 
šolskem letu.
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Moč skupnosti je v sodelovanju in še 
kako pomembno je, da k temu usmerja-
mo tudi naše najmlajše. Prav zato smo 
se vzgojiteljice Antonovega vrtca in Vrt-
ca Železniki povezale in prišle na idejo o 
medsebojnem obiskovanju.
Na začetku je šlo za spontana, občasna 
srečanja, ki pa smo jih v lanskem letu 
zastavili bolj ambiciozno. Tako so nas v 
tednu otroka obiskali prijatelji iz Vrtca 
Železniki z vzgojiteljicama. Antončki 
smo prijatelje pričakali v starejši sku-
pini, kjer smo skupaj peli, kramljali 
in se igrali v kotičkih. Potem pa nas je 
lepo vreme zvabilo na plano in igro smo 
nadaljevali pred vrtcem. V peskovniku 

so otroške roke ustvarjale torte, ceste 
in gradove. Na igrišču pred vrtcem se 
je trlo otrok, a so se vsi zabavali in bili 
polno zaposleni. Igrali so hokej in ko-
šarko, se vozili s skiroji in poganjalci in 
se preizkušali v hoji s hoduljami. Dopol-
dne smo preživeli v prijetnem druženju 
in se ob slovesu dogovorili, da v bližnji 
prihodnosti vrnemo obisk.
Nekega decembrskega dne nas je v po-
štnem nabiralniku pričakalo pismo, v 
katerem so nam prijatelji iz Vrtca Že-
lezniki poslali vstopnice za kino pred-
stavo in povabilo na obisk. Pot nas je 

vodila do Osnovne šole Železniki, kjer 
imajo prostore otroci iz vrtca, ki gredo 
tako kot nekateri naši otroci prihodnje 
šolsko leto v šolo. Na dogovorjeni dan 
smo si skupaj ogledali risanko Palčič in 
zobali slastno pokovko. Z zanimanjem 
smo si ogledali njihove kotičke in igra-
če, dan pa je ob veselem druženju kar 
prehitro minil.
Srečanja smo nadaljevali tudi po zgoraj 
opisanih, načrtujemo pa že tudi nova. 
Letos spomladi nas namreč čakata sku-
pen pohod in športni dan v telovadnici. 
Se že veselimo.

V sodelovanju 
je moč
Otroci iz Antonovega vrtca 

in Vrtca Železniki uživajo 
na druženjih.

DAMIJANA LEBEN,  

VZGOJITELJICA V ANTONOVEM VRTCU

Prijatelji pri nas

oddate do torka,28. 2. 2023, osebno ali po pošti

vloge za vpis:

dobite v vrtcu in na www.antonov-vrtec.si

● od treh let do vstopa v šolo ●● od enega do treh let (rojeni leta 2021 in 2022) ●
VPIS OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

ANTONOV VRTEC
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V nedeljo, 20. novembra, se je v davški 

cerkvi odvil koncert ob 20-letnici delova-

nja Otroško-mladinskega pevskega zbo-

ra Davča pod vodstvom Marka Bevka. Z 
naslovom koncerta S tabo zmorem smo 

poslušalcem želeli sporočiti, da imamo 
ob težkih trenutkih vedno ob sebi svo-

je ljubljene, predvsem pa Boga, ki nam 
pomaga prebroditi vse težave. Skupaj z 
Njim zmoremo, obenem pa z Njegovo 

pomočjo odraščamo v močnejše osebe.
V zbor je vključenih 19 članov, sestavlja-

jo ga dekleta in fantje iz celotne vasi – 

od najmlajših, ki so še osnovnošolci, do 
starejših, ki že študirajo ali pa so redno 
zaposleni.

Na koncert smo se pripravljali od za-

četka šolskega leta in v program vložili 
ogromno truda. Sodelovali smo od prve 

do zadnje vaje, najpomembnejše pa je, 

da smo ob tem uživali, se družili in ob 
tem naredili nekaj zase ter za svojo do-

mačo vas.
Zelo sem vesela in počaščena, da sem 
lahko del te skupnosti, prav tako pa mi 

veliko pomeni, če lahko vsaj malo pripo-

morem k temu, da skupaj s starejšimi de-

kleti mlajšim članom zbora glasbo pred-

stavimo na drugačen, edinstven način.
Ponosni smo, da smo privabili toliko 

poslušalcev; tiste, ki nas spremljajo že 
od vedno – starše, sorodnike, prijatelje 

in znance, poleg njih pa tudi veliko ti-
stih, ki so nas prišli poslušat prvič. Še 

enkrat bi se v imenu celotnega zbora 

zahvalila vsem, ki ste si vzeli čas in pri-
šli, predvsem pa gredo zahvale zboro-

vodji Marku Bevku.
Z veseljem napišem, da se je naš trud 
resnično obrestoval. Celoten posnetek 
našega koncerta si lahko ogledate na 
YouTubu pod naslovom S tabo zmorem 

– koncert OMPZ Davča.

Nedeljsko popoldne 11. decembra je bilo v Dražgošah še po-

sebno čarobno in svetlo. S Kulturno turističnim društvom 
Dražgoše smo namreč organizirali že znan dogodek Lučka k 
Lučki; ta je bil v preteklosti zasnovan za povezovanje vasi, saj 
so luč z baklo odnesli po vasi, mimo vseh znamenj, kapelic 
in spomenikov do cerkve, ki je posvečena sveti Luciji (Lučki) 
– zavetnici Dražgoš.
Zbrali smo se pri omenjeni cerkvi, kjer smo prižgali bakle 
in prisluhnili domačinu Roku Pintarju, ki je povedal nekaj 
o cerkvi, Murnovi godci pa so nas ogreli z ljudsko pesmijo. 
V zimski idili ob sneženju nas je pot vodila do naslednjega 
postanka. Naša premikajoča se »svetlobna skupina« je štela 
okrog 70 ljudi treh generacij – od vnukov do starih staršev. 
Vsak postanek so s petjem obogatili Murnovi godci, Rok Pin-

tar pa nam je prebral nekaj zapisov svojega očeta o nastanku 
obiskanih znamenitosti. Tudi ti zapisi spadajo v kulturno de-

diščino za naslednje rodove Dražgošanov. Pot smo letos malo 

skrajšali, saj je bilo vreme sicer idilično, a vseeno malenkost 
neprimerno za daljše pohajkovanje, sploh za najmlajše. Za-

ključili smo pri stari cerkvi z domačo pesmijo Sveta Lucija, 
potem pa se pogreli ob toplem čaju in vinu, prepevanju ljud-

skih pesmi in druženju. Čeprav so bile roke hladne, otroški 
noski pa rdeči od mraza, sta nas pri srcu grela dobro vzdušje 
in moč luči, ki smo jo prinesli k Lučki.

Zbor, ki ga sestavlja 19 deklet in fantov iz celotne Davče, je praznoval dvajsetletnico.

KLARA KODER, ČLANICA ZBORA

DARJA LUŠINA

S koncerta ob 20-letnici delovanja Otroško-mladinskega pevskega zbora Davča

Naša premikajoča se »svetlobna skupina« je štela okrog 70 ljudi treh 

generacij – od vnukov do starih staršev.

Jubilej Otroško-mladinskega pevskega zbora Davča

Lučka k Lučki
V Dražgošah smo priredili dogodek  
Lučka k Lučki.
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Na pokopališču pri cerkvi Naše ljube 
Gospe presvetlega Srca Jezusovega v 
Davči so 18. novembra lani pokopali 
Franca Peternelja, po domače Jureže-
vega iz Davče. Z žalno sveto mašo, na-
govorom in blagoslovom ga je na zad
njo zemeljsko pot spremil pater Franc 
Kejžar, rojen v Sorici.
Spoštovanja vredna pot je za pokojnim 
Francem Peterneljem, ki se je za prvo-
rojenko Cilko staršema očetu Francu 
Peternelju (1908–1961) in mami Alojziji, 
rojeni Primožič (1912–1975), kot drugi 
otrok rodil 27. marca leta 1939. Niti 
skrbna in težkega dela vajena starša 
niti odraščajoči France niso računa-
li, kako težka in naporna leta so pred 
njimi. Še sreča, da je njihov dom na-
polnjevala pesem in tako lajšala skrbi. 
Oče je bil davški organist in pevovod-
ja cerkvenega zbora. Pevci so pogosto 
vadili kar pri Jurežu doma. Bili so za-
gotovo edina hiša v Davči, ki je imela 
harmonij, in ta je bil za Franca nekaj 
posebnega. Rad je sedel za njim in kot 
petletnik že znal zaigrati Moj očka ima 
konjička dva … Leta 1957 je postal član 
davškega cerkvenega pevskega zbora.
V začetku leta 1961 je odslužil vojašči-
no, vendar so ga doma zaradi očetove 
bolezni in smrti čakale nerešljive teža-
ve. Davča je bila nedostopna, brez mo-
žnosti za razvoj. Ko se je še sestra Cil-
ka preselila, sta ostala z mamo sama. 
Franc se je odločil zapustiti kmetijo in 
po zgledu mnogih vrstnikov iz odročnih 
krajev oditi v dolino za boljšim in lažje 
zasluženim kruhom. Čeprav je bil z eno 
nogo že v Lescah, ga je predvsem ma-
mina prošnja, naj ne zapusti ponosne 
domačije, ki jo je leta 1808 postavil Jurij 
Wric, prepričala. Ostal je v Davči in bil 
v prvi vrsti zagovornikov obnove in ra-
zvoja vasi ter njene povezave s svetom.
Julija leta 1967 se je mladi Jurež poročil. 
Izbral je sosedovo dekle Minko Koder, 
po domače Štulčevo. V njunem zakonu 
je prihajala na svet nova Jureževa ge-
neracija: sinovi Primož, Franci, Simon 
in Janez ter hčerka Helena. Na domačiji 
je bilo več pridnih rok, ki jim je poma-
gala še Francetova mama Lojzka. Dom, 

domača vas in fara so bile vrednote, 
za katere je živel. Kot odbornik teda-
nje občinske skupščine Škofja Loka je 
moral za vsako sejo najprej pešačiti do 
davškega mostu in se potem naprej pe-
ljati z avtobusom do Škofje Loke. Ostro 
je nasprotoval predlogu, da bi za mlade 
Davčarje na Trati pri Škofji Loki zgra-
dili blok, da bi bili bližje škofjeloškim 
tovarnam. Delo so dobili v Železnikih, 
kamor jih je vozil avtobus. Dejaven je bil 
v vodstvu Kmetijske zadruge Češnjica in 
Škofja Loka. Bil je predsednik Krajevne 
skupnosti Davča in devet let redno za-
poslen v Niku Železniki. Ta zaposlitev 
in znanstvo z nekaterimi pomembnimi 
ljudmi na višjih položajih sta bila odlo-
čilna, da je tovarna Niko iz Železnikov v 
Davči odprla svoj obrat in tako zadrža-
la marsikaterega mladega doma. Brez 
njega ne bi bilo turističnega društva 
in tradicionalnega Dneva teric. Sode-
loval je v združenju ekoloških kmetov. 
Ob vseh teh obveznostih pa je bil veliki 
ljubitelj kulture. Leta 1963 je kot orga-
nist nasledil očeta in prevzel vodenje 
cerkvenega pevskega zbora. Bil je pred-
sednik Kulturno umetniškega društva 
Porezen Davča. Na njegovo pobudo je 
začela prepevati moška vokalna skupi-
na Porezen.
Mnogo pred vsemi, že leta 2003, se je 
odločil ohraniti spomin na v Štulčevi 
grapi 7. januarja leta 1946 ubita duhov-
nika Filipa Terčelja in Franca Krašno. 
Kot sedemletni fantič je bil med zadnji-
mi, ki ju je živa videl dan pred smrtjo. 
Po kosilu pri Jurežu ga je Terčelj dvignil 
na koleno in ga pokrižal. Ta križ je nosil 
vse življenje … Žal je bil ta križ tudi nje-
gova bolečina, saj so popisovalci zadnje 
poti umorjenih duhovnikov njegove 
spomine popolnoma zavrgli.
Komaj so utihnili zvonovi za očeta 
Franca, so se po lanskem božiču zno-
va oglasili. Po hudi bolezni je umrla 
Franceva žena, Jureževa Minka. Odšla 
sta drug za drugim in zapustila domu 
in kraju bogato dediščino. Tudi slike, 
ki jih je s svojo kmečkega dela vajeno 
roko znala naslikati Minka …

Jože Košnjek

V SPOMIN

Franc Peternelj - Jurež
(1939–2022)

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN išče 
osebnega asistenta ali asistentko za pomoč 
gluhoslepemu občanu iz Železnikov. Gre za 
Matevža Trojarja, ki je od rojstva gluh, pred 
leti pa so mu odkrili še okvaro vida. Kljub 
oviranosti je njegova velika strast ustvar-
janje izdelkov iz lesa in drugih materialov. 
Asistentu nudijo redno zaposlitev za polo-
vični delovni čas (20 ur), lokacija dela je v 
Železnikih, v prvi vrsti pa bo šlo za pomoč v 
gospodinjstvu, pri nakupih in pri vključeva-
nju v razne aktivnosti. »Če znakovnega je-
zika ne obvladujete, to ni ovira, saj nudimo 
tudi pomoč pri učenju jezika,« so sporočili 
iz združenja. Zainteresirani lahko pokličejo 
Marjano Kenda na telefonsko številko 040 
593 626 ali pišejo na e-naslov oa.dlan20@
gmail.com.  A. Š.

Iščejo osebnega  
asistenta  
gluhoslepemu občanu

V Zbirnem centru Studeno so z januarjem 
uvedli nov obratovalni čas. Tedensko obra-
tuje tri ure več kot prej, saj ga ob četrtkih 
namesto ob 13. uri odpirajo že ob 10. uri, 
zapirajo pa ga ob 18. uri. Pri drugih dneh 
ni sprememb: ob ponedeljkih obratuje od 
7. do 15. ure, ob torkih in sredah od 13. do 
19. ure, ob petkih je zaprt, ob sobotah pa 
deluje med 8. in 13. uro. A. Š.

Delovni čas Zbirnega 
centra Studeno

Krajevne skupnosti (KS) so dobile vodstva 
za mandatno obdobje 2022–2026. Novi 
predsednik sveta KS Železniki je Tomaž 
Weiffenbach, podpredsednik pa Robert 
Prezelj. KS Selca še naprej vodi Peter Krek, 
podpredsednik pa je nov – Miha Tušek. Na 
čelu sveta KS Dolenja vas ostajata predse-
dnik Jernej Bešter in podpredsednik Janez 
Rakovec. V KS Dražgoše - Rudno je doseda-
nja podpredsednica Marjeta Demšar posta-
la predsednica, novi podpredsednik pa je 
Primož Jelenc. Predsednik sveta KS Davča 
je po novem Boštjan Bevk, podpredsednik 
pa Tomaž Derlink. Novo vodstvo ima tudi 
svet KS Sorica: predsednik je Rudi Pintar, 
podpredsednik pa Martin Tavčar. A. Š.

Izvolili vodstva  
krajevnih skupnosti
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V nedeljo, 29. januarja, je Športno, kulturno, turistično društvo 
(ŠKTD) Podlonk organiziralo 3. tradicionalni veleslalom za čla-
ne društva in druge vaščane Podlonka, Prtovča in Draboslovice. 
Smučarska tekma je potekala v dveh vožnjah na domačem Lonku. 
Skupno 23 prijavljenih tekmovalcev je bilo razporejenih v tri ka-
tegorije. Za končno uvrstitev je štel boljši čas obeh voženj. Prvo 
mesto med ženskami in moškimi sta zasedla zakonca Uršula in 
Boštjan Bernik, med otroki do 16. leta starosti pa je bila najboljša 
Podlončanka Blažka Tolar. Najboljši trije iz vseh kategorij so pre-
jeli kolajne, vsi otroci pa tudi čokolado. Za dobro urejenost proge 
so poskrbeli člani društva. Postavili so tekmovalne kole, merilne 
naprave in domačo žičnico. Nekaj dni pred tekmovanjem so progo 
uredili z ratrakom. Otroci so odlično pripravljen teren z veseljem 
izkoristili za smuko in igro. Društvo je poskrbelo za hrano in pijačo. 
ŠKTD Podlonk se zahvaljuje vsem za udeležbo na tekmovanju in 
pomoč pri organizaciji. ŠKTD Podlonk

Brbončice so ljubitelji dobre hrane lahko razvajali v deve-
tih izbranih gostilnah in na dveh turističnih kmetijah, med 
njimi tudi v Gostišču Tolc in Penzionu in gostišču Lajnar v 
Spodnji in Zgornji Sorici. Pri Tolcu so gostili tudi večerjo ob 
odprtju kulinaričnega meseca. Prisotne je na večerji naprej v 
imenu vseh loških gostincev, ki so se tokrat zbrali pod okri-
ljem Okusov Škofjeloškega, nagovoril gostitelj Primož Pintar. 
Nekaj besed je povabljenim namenil tudi Marko Lotrič, pred-
sednik Državnega sveta Republike Slovenije, ki je dogodek 
pozdravil in prisotnim med drugim zaupal, da se na kon-
cu vsi radi spomnimo jedi na žlico, občutka iz kuhinj naših 
mam, sploh ko zaznamo znane, domače vonjave.
Andreja Križnar, vodja Turizma Škofja Loka, nam je razložila, 
da si sicer želijo, da bi se projekt razširil, a vseeno obstajajo 
določeni pogoji, ki jih morajo gostinski ponudniki izpolnjeva-

ti, če želijo sodelovati. »Bistveno je, da res uporabljajo lokalne 
surovine, temu res dajemo poudarek,« je povedala. »Letošnja 
novost je bila, da so nekateri ponudniki nudili veganske me-
nije,« je še dodala. Ocenjuje tudi, da je bila izvedba tokratnega 
festivala Okusi Škofjeloškega nadvse uspešna ter da je bilo 
prodanih precej več menijev kot v letu poprej.

Okusi Škofjeloškega
Januarja je potekal drugi kulinarični 
festival Okusi Škofjeloškega.

ALENKA BRUN

Razpoložena ekipa uvodne večerje Okusov Škofjeloškega: Primož 
Pintar (Gostišče Tolc), Nina Čarman (Danilo – gostilna in vinoteka), 
Matjaž Šink (Gostilna Starman), Žiga Bogataj (restavracija Na vasi), 
Luka Čufar (Penzion in gostišče Lajnar), Špela Guzelj (Taverna Petra) 
/ Foto: Alenka Brun

ŠKTD Podlonk je organiziral tradicionalni veleslalom.

Vaška smučarska tekma na Lonku

VLEČNE KLJUKE
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Hernec, d. o. o.
Spodnje Pirniče 52c

1211 Ljubljana Šmartno

www.hernec.si
info@hernec.si

Tel: 01 362 10 11
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Prireditve v februarju, marcu in aprilu

Četrtek, 23. 2. 2023 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

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

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 23. 2. 2023 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 19. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE: KRISTALI SREČE (ANDREJ ŠTREMFELJ)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Petek, 24. 2. 2023 • Gostišče pri Zalogarju, Dolenja vas, ob 18. uri

TAROK TURNIR

Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si

Petek, 24. 2. 2023 • Galerija muzeja Železniki, ob 19. uri

OH KITARA, KDO TE MARA – KONCERT GLASBENE ŠOLE ŠKOFJA LOKA

Glasbena šola Škofja Loka, T: 041 579 260 E:pomocnik@gsskofjaloka.si

Sobota, 25. 2. 2023 • Kulturni dom Železniki, ob 19. uri

KOMEDIJA: STRAST DOJENČEK IN ROMPOMPOM

Vid Valič, E: info@vidvalic.si

Nedelja, 26. 2. 2023 • Športna dvorana Železniki, ob 9. uri

LIGA SELŠKE DOLINE V FUTSALU PLAY OFF

Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si

Sreda, 1., 8., 22 in 29. 3. 2023 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sobota, 4. 3. 2023 • Športna dvorana Železniki, ob 16. uri

TURNIR UPORABNIKOV DVORANE

Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si

Sobota, 4. 3. 2023 • Kulturni dom Selca, ob 19.30

16. KREKOV VEČER – ODPRTJE DOGODKOV OB 1050-LETNICI SELC

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek, E: gartner.gregor@gmail.com

Četrtek, 9. in 23. 3. 2023 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

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

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Petek, 10. 3. 2023 • Galerija muzeja Železniki, ob 18. uri

RAZSTAVA SLIK – SIVA POT RAJKO BOGATAJ (NA OGLED DO 7. 4.)

Muzejsko društvo Železniki, Muzej Železniki – JZR, T: 04 51 47 356

Sobota, 11. 3. 2023 • odhod izpred pošte v Železnikih, ob 6. uri

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

Planinsko društvo za Selško dolino Železniki, T: 031 613 426

Ponedeljek, 13. in 27. 3. 2023 • Krajevna knjižnica Železniki, od 9.30  
do 11.00

DELAVNICA ZA ODRASLE: AEROBIKA MOŽGANOV (PETRA ČELIK)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sreda, 15. 3. 2023 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

DELAVNICA Z LUTKO: SAPRAMIŠKA (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 16. 3. 2023 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 19. uri

POTOPISNO PREDAVANJE: ČEZ JUŽNO AMERIKO NA KOLESU  
(ALEŠ JUVANEC)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Sobota, 18. 3. 2023 • Športna dvorana Železniki, ob 18. uri

TAROK TURNIR

Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si

Sobota, 18. 3. 2023 • Kulturni dom Železniki, ob 18. uri

KONCERT V AVLI KULTURNEGA DOMA

Kulturno društvo Rov Železniki, W: www.rov-drustvo

Sobota, 25. 3. 2023 • Kulturni dom Železniki, od 10. do 16. ure

4. FESTIVAL CVETNONEDELJSKIH BUTAR

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Sobota, 25. 3. 2023 • župnišče v Selcih, ob 17.30

TO JE NAŠA DRUŽINA – PRIREDITEV ZA MATERINSKI DAN

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek, E: gartner.gregor@gmail.com

Sobota, 1. 4. 2023 • Kulturni dom Selca, ob 16. uri

DNEVI ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA – »ŠTEPANJSKI PASIJON V SELCIH«

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek, E: gartner.gregor@gmail.com

Torek, 4. 4. 2022 • Športna dvorana Železniki, ob 19.30

ŠPORTNIK LETA OBČINE ŽELEZNIKI 2022

Javni zavod Ratitovec, E: info@jzr.si

Sreda, 5. in 12. 4. 2023 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 6. in 20. 4. 2. 2023 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

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

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Četrtek, 6. 4. 2023 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 19. uri

PREDAVANJE: ZELIŠČNI VRT (NEVENKA BREZNIK BETON KLUB GAIA)

Knjižnica Železniki, T: 04 51 01 490, E: zelezniki@knjiznica-skofjaloka.si

Ponedeljek, 10. 4. 2023 • po ulicah Železnikov, ob 15. uri

KOVTRE ŠIVAT

Turistično društvo Železniki, KUD France Koblar, T: 031 876 535

Ponedeljek, 10. 4. 2023 • cerkev sv. Petra v Selcih, ob 19.01

DNEVI ŠKOFJELOŠKEGA PASIJONA – VELIKONOČNI KONCERT  
MEPZ MINUTA ČEZ

Kulturno društvo dr. Janez Evangelist Krek, E: gartner.gregor@gmail.com



Povprečna poraba goriva za vozila Toyota C-HR Hybrid: od 4,9 do 5,3 l/100 km in emisije CO₂: od 110 do 119 g/km. Emisijska stopnja: za 
2,0 hibrid EURO 6 AP in za 1,8 hibrid EURO 6 AM. Emisije NOx: od 0,0036 g/km do 0,0049. 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 PM

10
 in PM

2,5
 

ter dušikovih oksidov. 10 letno jamstvo hibridne baterije velja ob rednih servisih 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). Ob nakupu vozila C-HR hybrid electric prejmete hibridni bonus v višini 1.200 
EUR ter bon za financiranje v višini 800 EUR. Pri nakupu vozila prejmete tudi bon za nakup zimskih pnevmatik ali originalne dodatne 
opreme v višini 800 EUR. Slika je simbolična. Več na www.toyota.si. 
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Cesta Staneta Žagarja 65 b, 
4000 Kranj, 04 280 90 00

LET  
JAMSTVA

UGODNEJE DO

2.800 

€

TOYOTA
C-HR
HYBRID
ELECTRIC

HITRA 
DOBAVA

OMEJENA
PONUDBA

renault.si

 NOVI

RENAULT AUSTRAL 

*Mesečni obrok velja za model Renault AUSTRAL equilibre mild hybrid 140 in začetno ceno 27.900 €. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 
22-odstotni DDV in DMV. Informativni izračun mesečnega obroka je narejen na dan 22. 12. 2022 za skupni znesek kredita v višini 5.167,75 €, za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo 
obrestno mero 5,99 % ter polog v višini 8.977,55 €. EOM je 6,93 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 190 € in z 
zadnjim povišanim obrokom v višini 13.754,70 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 23.298,31 €, od tega znašata zavarovalna 
premija 224,61 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih 
zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Ponudba velja ob nakupu vozila z Renault 
Financial Services. **V obdobju 2 let od nakupa vozila velja tovarniška garancija. Po preteku tovarniške garancije sledi 3 leta podaljšanega jamstva Renault oz. 100.000 km, kar koli se zgodi prej, 
ter nato dodatna 3 leta podaljšanega jamstva Real Garant oziroma 150.000 km, kar koli se zgodi prej. Kupec prejme dodatna 3 leta podaljšanega jamstva Real Garant samo  ob nakupu vozila z 
Renault Financial Services.Poraba pri mešanem ciklu: 4,6-6,6 l/100 km. Emisije CO

2
: 104-148 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0184-0,0495 g/km. Vrednosti meritev porabe 

in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO
2
) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 

pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

190 €
fiksna obrestna mera*

8 let jamstva**

dobava takoj
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/mesec*
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