
Ratitovška obzorja
Časopis za občino Železniki  I  Marec 2018  I  Letnik 17  I  Številka 37



2 | OBČINSKE NOVICE

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, Bleiweisova cesta 4, 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, Irena Potočnik. Oglasno trženje: Marjan Potočnik (marjan.potocnik@g-glas.si,  
051/697 730). Ratitovška obzorja izhajajo šest- do osemkrat letno, praviloma drugi petek v mesecu, v nakladi 2170 izvodov, brezplačno jih prejemajo vsa go-
spodinjstva v občini Železniki. Tisk: Nonparel, d. o. o., Kidričeva cesta 7, 4220 Škofja Loka, distribucija: Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor. 
Ratitovška obzorja so vpisana v Razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 1708. Nenaročenih prispevkov ne honoriramo, pisma bralcev so 
omejena na 2000 znakov s presledki. Na naslovnici: Smučišče Rudno / Foto: Andrej Tarfila

Naslednja številka bo predvidoma izšla 13. aprila. Prispevke zanjo lahko pošljete do 2. aprila na naslov: ana.subic@g-glas.si ali valerija.stibelj@obcina.zelezniki.si.

ANA ŠUBIC

Potem ko je okoljska ministrica Irena 
Majcen direkciji za vode minuli mesec s 
pooblastilom omogočila koriščenje sred-
stev vodnega sklada za vse postopke, po-
vezane s pridobivanjem zemljišč za po-
plavno varnost v Železnikih, je direkcija 
konec februarja že podpisala pogodbo s 
podjetjem LUZ – Ljubljanski urbanistični 
zavod. Ta je bil tudi edini ponudnik na 
razpisu za izvajalca za izvedbo parcela-
cije, cenitev in odkupe zemljišč, ki ga je 
direkcija objavila že konec lanskega po-
letja, a pogodbe z njim niso mogli pod-
pisati, ker niso imeli zagotovljenega de-
narja. Evropska sredstva se bodo namreč 
sprostila, ko bo direkcija za vode na služ-
bo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko oddala vlogo za črpanje.
Kako bo potekalo pridobivanje potreb-
nih zemljišč, bodo občanom Železnikov 
predstavili 21. marca v Športni dvorani 
Železniki. "Predstavitev je namenjena 
vsem občanom, ne zgolj tistim, ki živi-
jo ob Sori. Poudarek bo na pridobivanju 
zemljišč za prvo fazo vodnih ureditev od 
Alplesa do Jesenovca, vključno z uredi-
tvijo pritokov Prednja Smoleva, Dašnica 
in Češnjica. Pričakujemo predstavnike 
direkcije za vode, izvajalca odkupov, 
projektante vodnih in tudi cestnih 
ureditev ter predstavnike direkcije za 

infrastrukturo. Ta se bo namreč vklju-
čila v pridobivanje zemljišč v zgornjem 
delu Železnikov, ki jih bodo potrebovali 
za gradnjo obvoznice," je povedal župan 
Anton Luznar. 
Na sestanku, ki je bil v začetku mar-
ca na ministrstvu za okolje in prostor 
(MOP), so predstavniki občine izvedeli 
tudi, da je direkcija za vode po dobrem 
letu vendarle sestavila vlogo za črpanje 
evropskih sredstev, ki jo sedaj pregledu-
jejo na MOP, preden jo bodo oddali na 
službo vlade za razvoj in evropsko ko-
hezijsko politiko. "Z deli nameravajo za-
četi letos, vendar sedaj bolj razmišljajo 
o pridobivanju delnega gradbenega do-
voljenja za posamezne odseke, da bodo 
lahko z izvedbo čim prej začeli, najver-
jetneje od Alplesa navzgor. Tam ne pri-
čakujemo zapletov, saj bo šlo predvsem 
za poglabljanje struge, podbetoniranje 

obrežnih zidov in urejanje mostov," 
je še dejal župan, zadovoljen, da se bo 
izvajanje poplavnih ukrepov vendarle 
začelo – pa čeprav skoraj enajst let po 
katastrofalnih poplavah. 
Projekt celovite poplavne varnosti v 
drugi fazi zajema še suhi zadrževalnik 
pod Sušo, ki naj bi ga po napovedih di-
rekcije zgradili do konca 2022.

Pripravljajo se na odkupe zemljišč
Direkcija za vode je že podpisala pogodbo z izvajalcem, ki bo pridobival zemljišča  
za protipoplavne ureditve v Železnikih. Še ta mesec predstavitev za občane.

Izvajanje protipoplavnih ukrepov naj bi se letos vendarle začelo.

VABILO
Predstavitev postopkov, povezanih 
z odkupi zemljišč za protipoplavne 
ureditve na Selški Sori v Železnikih 
ter pritokih Prednja Smoleva, Dašni-
ca in Češnjica, bo v sredo, 21. marca, 
ob 18. uri v Športni dvorani Žele-
zniki. Vabljeni so vsi občani občine 
Železniki. 

»Z deli nameravajo začeti 
letos, a sedaj bolj razmišljajo 
o pridobivanju delnega 
gradbenega dovoljenja za 
posamezne odseke, da bodo 
lahko z izvedbo čim prej začeli, 
najverjetneje od Alplesa 
navzgor.«
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Za pol milijona evrov vreden projekt ureditve uvoza v poslovno 
cono Alples je Občina Železniki na razpisu gospodarskega mini-
strstva pridobila 368 tisoč evrov nepovratnih sredstev, tako da 
bo njen vložek 131 tisoč evrov. "Zaradi uspešne kandidature na 
razpisu bomo lahko vse za letos načrtovane investicije tudi iz-
peljali, sicer pa bi verjetno morali kakšno zamakniti v prihodnje 
leto," je povedal župan Anton Luznar. Razpis za izbiro izvajalca je 
bil odprt do včeraj, 8. marca. Če ne bo zapletov, bodo investicijo 
začeli aprila ali maja ter jo končali do jeseni. Cesti, ki se sedaj 
vzporedno navezujeta na regionalno cesto, ena iz poslovne cone 
in druga iz prve ulice naselja zraven poslovne cone, bodo zdru-
žili v eno cesto. "Po ureditvi bo bolj varen dostop predvsem iz 
cone pa tudi s strani Loške zadruge in stanovalcev v prvi ulici ob 
Alplesu. Žal pa bomo s tem izgubili nekaj parkirišč pri Alplesu in 
Loški zadrugi, ker je treba zagotoviti večjo preglednost ob vklju-
čevanju na cesto," je razložil župan. 
Za asfaltiranje občinskih cest so že podpisali pogodbo z Gorenj-
sko gradbeno družbo, medtem ko postopek izbire izvajalcev za 
obnovi obeh daljših odsekov lokalnih cest Tajnetova žaga–Po-

tok in Podlonk–Prtovč še ni končan. Zna se tudi zgoditi, da bo 
za oba izbran isti izvajalec, zato se bodo morali dogovoriti, ka-
terega se bo lotil prej, je povedal župan.
Izvajalec tlačnega kanalizacijskega vo da in črpališča na Stu-
denem pa je že znan. Podjetje Lavaco naj bi se del lotilo še ta 
mesec, na delu trase pa bo Elektro Gorenjska istočasno polagal 
električni kabel. Podjetje Eurograd pa se bo v kratkem lotilo do-
končanja pločnika in ureditve prehoda za pešce v Dolenji vasi.
Še ta mesec naj bi podpisali tudi pogodbo za gradnjo komunalne 
infrastrukture v naselju Dašnica od hišnih številk Dašnica 45 
do Dašnica 60, ki zajema obnovo fekalne in meteorne kanaliza-
cije, vodovoda, javne razsvetljave in gradnjo pločnika v dolžini 
180 metrov. Investicija bo stala 230 tisoč evrov in bo potekala od 
aprila do junija. Podobno načrtujejo tudi ureditve na Racovniku.
Občina bo med drugim uredila tudi križišče v Topoljah, kjer 
se zavije proti Nemiljam, in razsvetljavo na Jesenovcu, sofi-
nancirala bo gradnjo mrliških vežic v Dražgošah … Omeniti 
velja tudi izdelavo projektne dokumentacije za novo povezo-
valno cesto mimo bazena do parkirišč na Kresu. Po napove-
dih župana jo bodo vzpostavili, tudi če na tem območju ne 
bodo gradili Doma Železniki. Ali je zanj občina pridobila kon-
cesijo, bo predvidoma znano še ta mesec.

Največ za uvoz v poslovno cono
Največja letošnja investicija bo ureditev uvoza v Poslovno cono Alples. Poleg tega bodo 
gradili komunalno infrastrukturo v Dašnici, dokončali kanalizacijo na Studenem, 
obnovili odseka cest Tajnetova žaga–Potok in Podlonk–Prtovč …

Če ne bo zapletov pri izbiri izvajalca, se bo preureditev 
nepreglednega križišča ob uvozu v poslovno cono Alples začela 
aprila ali maja, končala pa do jeseni.
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Prostovoljno gasilsko društvo Železniki je ob 120-letnici delovanja 
na letošnji regijski podelitvi priznanj ob dnevu Civilne zaščite, ki 
je v ponedeljek potekala v Radovljici, prejelo zlati znak Civilne za-
ščite. Iz rok člana štaba Civilne zaščite Stanislava Lotriča in vodje 
kranjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Roberta Skri-
njarja je priznanje v imenu društva prevzel poveljnik Jože Kamen-
šek (na fotografiji). Železnikarski gasilci bodo sicer 120-letnico 
delovanja svojega društva z organizacijo več dogodkov praznovali 
oktobra ob mesecu požarne varnosti. Še pred tem pa vabijo na 
tradicionalni dobrodelni koncert Bodimo vsi nocoj gasilci, ki bo v 
soboto, 24. marca, ob 19. uri v Športni dvorani Železniki. Gostili 
bodo Klapo Intrade in Tomislava Bralića. Izkupiček bodo namenili 
nakupu gasilskega vozila s cisterno.

Zlati znak za gasilce iz Železnikov
Še ta mesec naj bi podpisali tudi pogodbo za 
gradnjo komunalne infrastrukture v naselju 
Dašnica, ki zajema obnovo fekalne in meteorne 
kanalizacije, vodovoda, ureditev javne 
razsvetljave in gradnjo pločnika v dolžini 180 
metrov. Investicija bo stala 230 tisoč evrov.
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Osrednja točka 22. redne seje občinske-
ga sveta, ki je potekala 21. decembra, je 
bila druga obravnava in sprejem prora-
čuna za leto 2018. Odhodke načrtujejo v 
višini sedem milijonov evrov, prihodke 
pa ocenjujejo na 6,8 milijona evrov. Ob 
upoštevanju odplačila obstoječih dolgov 
v višini 368 tisoč evrov bo primanjkljaj 
znašal dobre pol milijona evrov, ki ga 
bodo pokrili z ostankom iz leta 2017 in 
139 tisoč evri brezobrestnega posojila. 

Investicijam bodo namenili 2,4 milijo-
na evrov, o največjih pišemo na prejšnji 
strani. Veliko denarja namenjajo tudi za 
vzgojo in izobraževanje, predvsem za te-
koče transferje vrtcem, šolam in prevo-
ze, skupaj kar 1,6 milijona.
Svetniki so obravnavali tudi presojo 
varnosti ceste Železniki–Smoleva–Ojstri 
Vrh, ki jo je občina naročila zaradi po-
navljajočih se pritožb občanov glede ne-
vzdržnih prometnih razmer na odseku 
skozi Ovčjo vas. Opozarjajo, da vlačilci, 
natovorjeni z lesom, v najožjem delu dr-

gnejo po fasadah, srečevanje je nemo-
goče, v nevarnosti so pešci … Na osnovi 
presoje je občina osnovni šoli in obema 
vrtcema odsvetovala uporabo tega od-
seka ceste v sprehajalne namene. Tako 
odborniki kot tudi svetniki niso želeli, 
da bi se tovorni promet na tem odseku 
omejeval. Ker na seji niso videli rešitve, 
so se dogovorili, da bodo problematiko 
obravnavali na eni od naslednjih sej.
Na podlagi sklepa svetnikov so se z no-
vim letom malenkostno podražile oskrb-
nine v vrtcih. Ekonomske cene v vrtcu 
pri OŠ Železniki so za 1,5 odstotka višje 
kot doslej, v Antonovem vrtcu s koncesi-
jo pa so višje za 4,5 odstotka, a bo cena za 
starše enaka kot v Vrtcu Železniki, saj bo 
razliko kot običajno pokrila občina. Le-
tos naj bi jo to stalo okoli 15 tisoč evrov. 
Svetniki so v razpravi razmišljali tudi o 
možnosti skupne nabave živil v obeh vrt-
cih, s čimer bi lahko znižali cene. Potrdili 
so tudi letne programe športa, kulturnih 
dejavnosti in turističnih dejavnosti.
Izvedeli so tudi, da je nadzorni odbor Ob-
čine Železniki že izdal pozitivno mnenje 
brez pridržkov k izvedbi občinskega javne-
ga razpisa na področju kulture v letu 2016. 
Seznaniti bi se morali še s končnim po-
ročilom o nadzoru pravilnosti poslovanja 
Krajevne skupnosti Davča v letih 2015 in 
2016, a ga je predsednik Janez Thaler uma-
knil, saj so se pokazala nova dejstva, zato 
ga bodo predstavili na eni prihodnjih sej. 
Nadzorni odbor se bo letos lotil nadzorov 
zaključnega računa proračuna občine za 
leto 2017 ter pravilnosti poslovanja Krajev-
ne skupnosti Selca v letih 2016 in 2017.
Svetniki so tudi potrdili cenik letošnjih 
grobnin na vseh šestih pokopališčih v 
občini, ki ostajajo enake lanskim. Na 
podlagi sprejetega sklepa o financi-
ranju političnih strank, zastopanih v 
občinskem svetu, bodo te letos prejele 
0,2114 evra za vsak glas na volitvah oz. 
tri odstotke več kot lani, ker se je za to-
liko zvišal tudi obseg primerne porabe. 
Skupaj bodo prejele 6036 evrov, od tega 
največ SLS – 2748 evrov za 1084 glasov, 
sledijo SDS (1212 evrov, 477 glasov), SD 
(960 evrov, 380 glasov), NSi (564 evrov, 
223 glasov) in Premik (552 evrov, 216 gla-
sov).

Za investicije dobra tretjina proračuna
Na decembrski seji so svetniki med drugim potrdili letošnji proračun in nove cene 
vrtcev ter znova spregovorili o reševanju problematične cestne ožine v Ovčji vasi.

STATISTIKA 2017

Občinski svet občine Železniki se je v letu 2017 sestal osemkrat, in sicer na eni slav-
nostni seji ob občinskem prazniku, na eni dopisni seji ter na šestih rednih sejah.
Vseh šest rednih sej je trajalo skupaj 15 ur in 23 minut, v povprečju ena seja 2 uri in 
34 minut. Seje so potekale v sejni sobi na sedežu Občine Železniki. Za seje občin-
skega sveta je bilo svetnikom izplačano sejnin v skupni neto višini 9.500 EUR, bruto 
14.285 EUR.

št. zap. št. seje datum čas trajanje

1. 17. redna seja obč. sveta 23. 2. 2017 18.00–20.17 2 uri, 17 minut

2. 18. redna seja obč. sveta 20. 4. 2017 19.00–22.25 2 uri, 25 minut

3. 19. redna seja obč. sveta 8. 6. 2017 19.00–21.55 2 uri, 55 minut

4. 3. slavnostna seja obč. sveta 30. 6. 2017 / /

5. 4. dopisna seja obč. sveta 4. 8.–21. 8. 2017 / /

6. 20. redna seja obč. sveta 28. 9. 2017 19.00–21.55 2 uri, 55 minut

7. 21. redna seja obč. sveta 9. 11. 2017 19.00–20.41 1 ura, 41 minut

8. 22. redna seja obč. sveta 21. 12. 2017 18.00–21.10 3 ure, 10 minut

Udeležba svetnic in svetnikov na rednih sejah je bila 93,14-odstotna. Sedemnajst-
članski občinski svet je sprejel 78 sklepov, od tega šest odlokov in eno spremembo 
pravilnika. Proračun občine Železniki za leto 2017 je bil v prvi obravnavi na 15. redni 
seji 10. 11. 2016 in sprejet v drugi obravnavi na 16. redni seji 22. 12. 2016. Kasneje 
so sledili trije rebalansi: aprila, septembra in decembra 2017.
Celostno prometno strategijo občine Železniki je občinski svet sprejel na 18. redni 
seji 20. 4. 2017. Na tej seji je bil sprejet tudi sklep, da Občina Železniki pristopi k 
projektu "Sistem grozd“ – manjši domovi, gerontološki centri v lokalni skupnosti. 
Strategija razvoja zdravstva na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas - Poljane, 
Železniki in Žiri za obdobje 2017–2030 je bila sprejeta na 21. redni seji 9. 11. 2017.
V letu 2017 je bil župan občine Železniki mag. Anton Luznar, ki je funkcijo opravljal 
poklicno, podžupan pa Matej Šubic, ki je funkcijo opravljal nepoklicno.

Jolanda Pintar, dir. obč. uprave               
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Občinski svetniki so se 22. februarja sestali na 23. redni seji. 
V poročilu o delu Krajevnega urada Železniki jim je načelnik 
Upravne enote (UE) Škofja Loka Bojan Miklavčič povedal, da je 
število postopkov po nekajletnem upadanju lani naraslo na 
560, kar predstavlja 1,3 odstotka vseh nalog na UE. Število opra-
vljenih upravnih postopkov je s 108 naraslo na 192. Največ je 
bilo izdaj osebnih izkaznic – 114 (predlani 69). Miklavčič porast 
deloma pripisuje tudi dejstvu, da je marsikdo po poplavah 2007 
moral naročiti nove dokumente in jih nato po desetih letih za-
menjati. Več je bilo tudi izdaj in sprememb v potnih listinah, 
izdaj in podaljšanj vozniških dovoljenj, podaljšanj prometnih 
dovoljenj in odjav vozil iz prometa. Trend drugih upravnih na-
log na uradu zelo niha, lani pa so zaznali tretjinsko povečanje 
v primerjavi s predhodnim letom – z 270 na 370, največ zaradi 
potrjevanja podpore volivcev ter prijave in odjave prebivališč, 
precej manj pa je bilo overitev podpisov. Miklavčič je zadovo-
ljen, da so občani začeli usluge urada bolj koristiti, in upa, da 
se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje.
Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR) občin 
Bled, Bohinj in Železniki Primož Lah je poročal, da je bilo lansko 
leto zanje izjemno zahtevno, saj so v obeh turističnih občinah 
beležili povečan obisk. Skupaj so ugotovili blizu 13.600 kršitev 
predpisov, največ s področja mirujočega prometa na Bledu in v 
Bohinju. V Železnikih so redarji evidentirali 287 kršitev, od tega 
kar 268 zaradi prehitre vožnje. Lani so prvič izvajali nenapove-
dane meritve. "Rezultati niti niso toliko kritični, je pa dejstvo, 
da je kršitev kar nekaj," je dejal Lah. Za prekoračitev hitrosti od 
pet do deset kilometrov na uro so ugotovili 154 kršitev, od 10 do 
20 kilometrov na uro 101 prekršek, za 20 do 30 preveč je vozilo 
enajst voznikov, dva pa sta bila še hitrejša. Povprečna izmerjena 
hitrost vozil na mestih z omejitvijo do 50 km/h je bila 61,25. Evi-
dentirali so tudi sedem kršitev s področja mirujočega prometa. 
Inšpektorat je lani v občini Železniki vodil 10 postopkov, največ s 
področja občinskih cest. Na njenem območju so pobrali za 24.496 
evrov glob, ki so jih nakazali Občini Železniki. Ta je za delovaje 
MIR, ki je skupaj stalo 383 tisoč evrov, prispevala dobrih 28 tisoč 
evrov, pri čemer bo del dobila povrnjen iz državnega proračuna.
Svetniki so opravili tudi prvo obravnavo odlokov o ustanovi-
tvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in o ustanovitvi sveta 
ustanoviteljic Gorenjskih lekarn. Pri ustanovitvenih deležih 
so naredili izračun po novem stanju prebivalstva, kar pri Ob-
čini Železniki pomeni malenkostno zmanjšanje deleža na 
3,28 odstotka. Pripomb niso imeli, pred uveljavitvijo pa bodo 
odloka morali potrditi v vseh občinah soustanoviteljicah Go-
renjskih lekarn.

POGREŠA VEČ DOGAJANJA ZA MLADE

Svetniki so potrdili tudi nov pravilnik o sofinanciranju mladin-
skih dejavnosti, ki je nastal na podlagi pripomb notranje revi-
zorke in mladinskih društev. Svetnik Tomaž Demšar je dejal, 
da pogreša predvsem dejavnosti za mlade od 15. do 30. leta, in 
predlagal, naj dodelan pravilnik obravnavajo na naslednji seji. 
Svetniki so ga vseeno potrdili že februarja, tako da je tudi razpis 
za mladinske dejavnosti objavljen že v tej številki Ratitovških 
obzorij. Potrdili so tudi letni program mladinskih dejavnosti. 
Svetniki so soglašali še z novim pravilnikom o organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Javnem zavodu Ratitovec (JZR). 
Do prenove je prišlo zaradi uskladitve pravilnika z dejanskim 
stanjem v JZR. Podžupan Matej Šubic je ob tem predlagal spre-
membo, po kateri bi za direktorja zadoščala najmanj višješol-
ska izobrazba, da bi ob razpisu imeli več kandidatov za to funk-
cijo, s čimer se nekateri niso strinjali, ker da je samoumevna 
vsaj sedma stopanja izobrazbe. Direktorica občinske uprave 
Jolanda Pintar je pojasnila, da bi za uveljavitev take spremem-
be sicer morali najprej poseči v odlok v ustanovitvi JZR in nato 
direktorju naročiti, naj sistemizacijo prilagodi odloku.
Dopolnili so tudi načrt ravnanja z nepremičnim premože-
njem občine, in sicer s 346 kvadratnih metrov velikim ze-
mljiščem na Racovniku v orientacijski vrednosti 17.300 evrov. 
Občina je namreč prejela vlogo podjetja Alclyp-er, ki zaradi 
širitve želi odkupiti sosednje, občinsko zemljišče.

DOGOVOR O KOLESARSKIH STEZAH

Pri točki Župan sporoča so svetniki med drugim slišali, da so 
januarja župani občin s Škofjeloškega ter Kranja in Medvod z 
ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem in Regional-
no razvojno agencijo podpisali dogovor o sodelovanju pri pro-
jektu načrtovanja in povezovanja kolesarskih poti. "Na območju 
Sore naj bi vzpostavili 70 kilometrov poti. Začeli bomo s pripravo 
dokumentacije, umeščanjem novih povezav v prostor in ozna-
čevanjem tistih poti, ki so že ustrezne za kolesarske povezave. 
Kjer je mogoče, bo namreč kolesarsko omrežje potekalo po ob-
stoječih poteh, drugod pa bo potrebna novogradnja. Navezovalo 
se bo na 109 km dolgo pot od Rateč do Ljubljane, ki so jo odprli 
pred enim letom," je poročal župan. Druga možnost gradnje ko-
lesarskih poti pa je preko Regionalne razvojne agencije, ki je sre-
di februarja oddala vlogo za razvojne projekte na Gorenjskem na 
ministrstvo za gospodarstvo. Največji projekt Občine Železniki je 
prav gradnja kolesarskih poti, ki naj bi jih s pomočjo državnih 
sredstev začeli urejati v naslednjih letih.

Precej voznikov  
prehitrih
Na dnevnem redu zadnje seje občinskega 
sveta tudi poročili o delu krajevnega  
urada ter medobčinskega inšpektorata in 
redarstva v lanskem letu, nov pravilnik o 
sofinanciranju mladinskih dejavnosti ...

V občini Železniki so redarji lani evidentirali 287 kršitev, od tega  
kar 268 zaradi prehitre vožnje. 
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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 2018. 

Vsebina javnega razpisa in razpisne dokumentacije je na voljo 
na spletni strani Občine Železniki www.zelezniki.si pod rubriko 
OBVESTILA IN OBJAVE/Razpisi in javna naročila ter v sprejemni 
pisarni Občine Železniki (kontakt: Valerija Štibelj, 04/500 00 
23). Rok za oddajo vlog je najpozneje do vključno 4. 5. 2018.

Mag. Anton Luznar, župan
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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 2018. 

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 ter v 
sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Valerija Štibelj, 
04/500 00 23). Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 
13. 4. 2018.

Mag. Anton Luznar, župan
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OBČINA ŽELEZNIKI
OBVESTILO

Obveščamo vas, da je na spletni strani  
Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v 

občini Železniki za leto 2018. 

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 ter v 
sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar,  
04/500 00 15). Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 
13. 4. 2018.

Mag. Anton Luznar, župan
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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 2018. 

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 ter v 
sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar,  
04/500 00 15). Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 
13. 4. 2018.

Mag. Anton Luznar, župan
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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 2018. 

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 ter v 
sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar,  
04/500 00 15). Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 
13. 4. 2018.

Mag. Anton Luznar, župan
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OBČINA ŽELEZNIKI

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je na spletni strani  

Občine Železniki objavljen

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v občini 

Železniki za leto 2018.

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 ter v 
sprejemni pisarni Občine Železniki (kontakt: Martina Logar,  
04/500 00 15). Rok za oddajo prijav je najpozneje do vključno 
13. 4. 2018.

Mag. Anton Luznar, župan
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ANA ŠUBIC

V okviru letošnjih 56. Čipkarskih dni, ki bodo potekali že med 
27. junijem in 1. julijem, bodo izvajali projekt 4EU: Državlja-
ni za Evropo. Občini Železniki je namreč tako kot lani prido-
bila 25 tisoč evrov evropskih sredstev v programu Evropa za 
državljane. V projektu sodeluje še pet partnerjev: italijanski 
Innichen, pobratena hrvaška občina Lepoglava, nevladna 
mladinska organizacija Sonce iz Makedonije, neprofitna 
organizacija Renovabis iz Freisinga ter Slovensko katoliško, 
pevsko in kulturno društvo Slomšek iz Belgije. Projekt poteka 
pod naslovom Evropske migracije: naša skupna preteklost za 
boljši razvoj v prihodnosti, je razložila vodja projekta Andreja 
Megušar. Navezoval se bo na analizo srednjeveškega koloniza-
cijskega delovanja nekdanjih freisinških posesti z namenom 
razumevanja ekonomskih migracij pred drugo svetovno vojno 
in migracij po t. i. balkanski poti v današnjem času.
Ekipa za izvedbo projekta se je prvič sestala konec februarja. V 
njej so poleg Megušarjeve še podžupan Matej Šubic, Martina Lo-
gar in Valerija Štibelj z Občine Železniki, direktor Javnega zavoda 
Ratitovec Gregor Habjan, predsednik Turističnega društva Žele-
zniki Tomaž Weiffenbach ter Boris Jensterle in Miha Markelj iz 
občinske komisije za mednarodno sodelovanje. Dogovorili so se, 
da bodo v sklopu projekta poleg vsebin, povezanih s klekljarsko 
tradicijo, pripravili različna strokovna predavanja in mednaro-
dno konferenco, prvič pa tudi slavnostno akademijo ob občin-
skem prazniku. "Strokovno tematiko bomo navezali na doma-

če okolje in razvoj prebivalstva v dolini. Obravnavala bo našo 
dediščino in jo povezala z letošnjim evropskim letom kulturne 
dediščine. Kulturna dediščina je pomembna za posameznike in 
družbo, treba jo je ohranjati in prenašati na prihodnje genera-
cije. Prav tako jo morajo spoštovati tudi tisti, ki prihajajo v naš 
prostor. Navzoča je v evropskih mestih in pokrajini. Ne najdemo 
je samo v literaturi, umetnosti in predmetih, temveč tudi v obr-
tnih spretnostih, ki so nam jih predali predniki, v zgodbah za 
otroke, v skupnih obedih in filmih, ki jih gledamo in v katerih 
se prepoznamo. Tokrat jo želimo približati tudi mladim, saj želi-
mo povabiti k sodelovanju tudi vrtce," je pojasnila Megušarjeva. 

Na Čipkarskih dnevih tudi o migracijah

S prvega sestanka za pripravo projekta, ki ga bodo izvajali v sklopu 
Čipkarskih dnevov.

ANA ŠUBIC, FOTO: ANDREJ TARFILA

Gorenjska gradbena družba (GGD) bo letos nadaljevala rekon-
strukcijo regionalne ceste v Sorico, ki jo financira državna di-
rekcija za infrastrukturo. Urediti morajo še cesto pod vasjo Sori-
ca do krajevne table, križišče v Podroštu in odsek od križišča do 
obnovljene ceste. GGD je dela ob ugodnih vremenskih razmerah 
začel že januarja pod vasjo Sorica, a jim je nato vreme prekrižalo 
načrte. "Nadaljevali bomo marca, takoj ko bodo vremenske raz-
mere to dopuščale. Izvajala se bodo dela na odseku pred vasjo in 
spodaj v Podroštu v območju križišča. Za izvedbo del od Podrošta 
do odseka, zgrajenega leta 2016, pa potrebujemo popolno zaporo, 
vendar ta trenutno ni mogoča zaradi plazu, ki se je zgodil lani 
novembra na cesti Petrovo Brdo–Sorica, ki bi služila kot obvoz. 
Sanacija omenjenega plazu je po naših informacijah trenutno 
v fazi projektiranja, zato težko napovem, ali bomo glavnino del 
končali še letos," je povedal Bojan Markovič z GGD.
Na direkciji za infrastrukturo so pojasnili, da so za plaz dolži-
ne 50 metrov pravkar izdelali načrt sanacije, ki zajema izved-
bo kamnite zložbe, temeljene na mikropilotih. Projektantska 
ocena stroškov je 242 tisoč evrov. Plaz naj bi sanirali predvi-

doma do konca maja, do takrat pa bo veljala popolna zapora 
ceste. Na cesti Sorica–Petrovo Brdo sicer že dlje časa poteka 
tudi sanacija več usadov. Rok za dokončanje del je do konca 
junija, izvaja pa jih GGD s partnerjem Geoinvest.

Gradnja ceste v Sorico še ta mesec
Ali bo glavnina del končana letos, je težko napovedati, ker bo treba prej sanirati plaz, 
ki se je sprožil na cesti Sorica–Petrovo Brdo, pravijo na Gorenjski gradbeni družbi.  

Najprej bodo začeli delati na območju križišča v Podroštu in na 
odseku pred vasjo Sorica.
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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, 51/17; v nadaljevanju 
pravilnik) je treba uporabnike pitne vode iz javnih vodovo-
dov najmanj enkrat letno obvestiti o skladnosti pitne vode, 
ugotovljeni 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 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 
Analize pitne vode (mikrobiološke preiskave in fizikalno-
-kemijske analize) se izvajajo na podlagi letnega plana od-
vzema 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 odvzamejo in analize po-
novijo. Vsi rezultati analiz vzorcev pitne vode iz javnih vo-
dovodov, odvzetih v sklopu notranjega nadzora, so sproti 
objavljeni na spletni strani Občine Železniki. Letni poročili 
o pitni vodi iz javnih vodovodov v upravljanju Občine Že-
lezniki in iz vaških javnih vodovodov za leto 2017, 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 in-
dikatorji fekalne onesnaženosti in indikatorske bakterije 
(prisotnost mikroorganizmov). Mikroorganizmi nam po-
kažejo obseg in stopnjo morebitne fekalne ali druge one-
snaženosti.
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 bla-
tu ljudi in živali. Upoštevamo jih kot zanesljive fekalne 
indikatorje. V vodi se ohranijo dlje časa kot druge bakte-
rije, zato njihovo prisotnost ocenjujemo kot starejše fe-
kalno onesnaženje, ki kaže na pomanjkljivosti v procesu 
oskrbe s pitno vodo.

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

najdemo ne samo v blatu, ampak tudi v okolju. Priso-
tnost kaže na onesnaženje z večjimi količinami organ-
skih in anorganskih snovi iz okolja.

∞  Clostridium perfringens (klostridij) sodi med sporogene 
bakterije. Običajno so prisotne v blatu, vendar v manj-
šem številu kot E. coli. Njihov izvor je lahko tudi v okolju. 

Spore prežive v vodi dolgo časa in so odporne proti dezin-
fekcijskim sredstvom. 

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

JAVNI VODOVODI V UPRAVLJANJU OBČINE ŽELEZNIKI 

Javna vodovoda v upravljanju občine Železniki sta: javni 
vodovod Železniki in javni vodovod OŠ Davča. Javni vodo-
vod Železniki oskrbuje s pitno vodo cca 3200 prebivalcev v 
mestu Železniki in naseljih Studeno, Jesenovec, javni vo-
dovod OŠ Davča pa s pitno vodo oskrbuje objekt OŠ Davča. 

Javni vodovod Železniki napajajo zajetja Plenšak – naj-
večji vodni vir, zajetja Mlake, zajetja Rudno ter rezervna 
vodna vira: vrtina Jesenovec in črpališče Škovine. Rezerv-
na vira se v sistem vključita samo v primeru pomanjkanja 
vode. Na vseh virih je urejena priprava vode, in sicer so na 
virih pitne vode Plenšak, Mlake, Rudno, Škovine vgrajene 
UV-dezinfekcijske naprave, na vrtini Jesenovec pa je vgra-
jen klorinator.
V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Železniki za mikrobiološke preiskave odvzetih 24 
vzorcev pitne vode, za fizikalno kemijske 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 3 vzorci pitne vode za mikrobiolo-
ške preiskave in 2 za fizikalno kemijske analize. Iz omrežja 
javnega vodovoda Železniki je bilo odvzetih 23 vzorcev za mi-
krobiološke preiskave in 4 vzorci za fizikalno-kemijske ana-
lize. Od vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološke preiskave so 
bili neskladni s pravilnikom: 4 vzorci, odvzeti na vodnih virih 
pred dezinfekcijo, 2 vzorca, odvzeta na rezervnih vodnih virih 
in 1 vzorec, odvzet na omrežju. Vsi vzorci, odvzeti za fizikalno 
kemijske analize, so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa je bilo iz omrežja javnega 
vodovoda Železniki odvzetih 5 vzorcev pitne vode za mi-
krobiološke preiskave in 5 vzorcev za fizikalno-kemijske 
analize. Vsi vzorci so bili skladni s pravilnikom.

Javni vodovod OŠ Davča napaja zajetje OŠ Davča. Pitna 
voda se pred distribucijo dezinficira z UV-dezinfekcijsko 
napravo. 
V letu 2017 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda OŠ Davča za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 
vzorci pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzo-
rec. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s pravilnikom.
V okviru državnega monitoringa sta bila iz omrežja jav-
nega vodovoda OŠ Davča odvzeta 2 vzorca pitne vode za 
mikrobiološke preiskave in 2 vzorca za fizikalno-kemij-
ske analize. Od vseh odvzetih vzorcev je bil 1 vzorec, od-

Letno poročilo o skladnosti pitne vode iz javnih  
vodovodov v občini Železniki v letu 2017



vzet za mikrobiološke preiskave, neskladen s pravilni-
kom, ostali vzorci so bili skladni.

VAŠKI JAVNI VODOVODI V OBČINI ŽELEZNIKI 

Vaški javni vodovodi v občini Železniki so naslednji: vodo-
vod Dolenja vas, vodovod Selca, vodovod Kališe, vodovod 
Rudno, vodovod Dražgoše, vodovod Podlonk, vodovod Zali 
Log, vodovod Sorica, vodovod Ron, vodovod Spodnje Danje.      

Javni vodovod Dolenja vas s pitno vodo oskrbuje 499 upo-
rabnikov, napajajo ga zajetja: Mehne, Trojar, Kisel, Kljukc, 
Grič. V mesecu juniju 2017 je bila v vodohranu, v katerega se 
stekajo vodni viri Mehne, Trojar, Kisel, Kljukc, vgrajena UV-
-dezinfekcijska naprava.
V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Dolenja vas za mikrobiološke preiskave odvzetih 
14 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 2 
vzorca. Od vseh odvzetih vzorcev je bilo 6 vzorcev, odvzetih 
za mikrobiološke preiskave, in 2 vzorca, odvzeta za fizikal-
no-kemijske analize (prenizek pH), neskladnih s pravilni-
kom, ostali vzorci so bili skladni. 

Javni vodovod Selca s pitno vodo oskrbuje 695 uporabni-
kov, napajajo ga zajetja: Bodešnik, Golica, Ustran. Pitna 
voda se pred distribucijo dezinficira z UV-dezinfekcijsko 
napravo v vodohranu Golica in s klorovim preparatom v 
vodohranu Bodešnik.
V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega vo-
dovoda Selca za mikrobiološke preiskave odvzetih 10 vzorcev 
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 3 vzorci. Od vseh 
odvzetih vzorcev so bili 4 vzorci, odvzeti za mikrobiološke pre-
iskave, neskladni s pravilnikom, ostali vzorci so bili skladni. 

Javni vodovod Kališe s pitno vodo oskrbuje 50 uporabni-
kov, napajata ga zajetji Lepo Brdo in Rativnik.
V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Kališe za mikrobiološke preiskave odvzetih 13 
vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzo-
rec. Od vseh odvzetih vzorcev je bilo 7 vzorcev, odvzetih za 
mikrobiološke preiskave, neskladnih s pravilnikom, ostali 
vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Rudno s pitno vodo oskrbuje 193 uporabni-
kov, napaja ga zajetje Rudno.
V letu 2017 so bili v okviru notranjega nadzora iz javne-
ga vodovoda Rudno za mikrobiološke preiskave odvzeti 3 
vzorci pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzo-
rec. Vsi odvzeti vzorci so bili skladni s pravilnikom.

Javni vodovod Dražgoše s pitno vodo oskrbuje 320 uporab-
nikov, napajajo ga zajetja Češnjica 1,2,3,4 in Razpot.
V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Dražgoše za mikrobiološke preiskave odvzetih 14 
vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 2 vzor-
ca. Od vseh odvzetih vzorcev je bilo 6 vzorcev, odvzetih za 
mikrobiološke preiskave, neskladnih s pravilnikom, ostali 
vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Podlonk s pitno vodo oskrbuje 100 uporab-
nikov, napajajo ga zajetja Podlonk 1,2,3.
V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javne-
ga vodovoda Podlonk za mikrobiološke preiskave odvzetih 
5 vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 
vzorec. Od vseh odvzetih vzorcev je bil 1 vzorec, odvzet za 
mikrobiološke preiskave, neskladen s pravilnikom, ostali 
vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Zali Log s pitno vodo oskrbuje 155 uporabni-
kov, napaja ga zajetje Naglca. 
V letu 2017 je bilo v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Zali Log za mikrobiološke preiskave odvzetih 5 
vzorcev pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzo-
rec. Od vseh odvzetih vzorcev so bili 3 vzorci, odvzeti za 
mikrobiološke preiskave, neskladni s pravilnikom, ostali 
vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Ron s pitno vodo oskrbuje 63 uporabnikov, 
napaja ga zajetje Ron. 
V letu 2017 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Ron za mikrobiološke preiskave odvzeti 4 vzorci 
pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 vzorec. Vsi 
odvzeti vzorci so bili skladni s pravilnikom.

Javni vodovod Sorica s pitno vodo oskrbuje 126 uporabni-
kov, napaja ga zajetje Sorica. 
V letu 2017 so bili v okviru notranjega nadzora iz javne-
ga vodovoda Sorica za mikrobiološke preiskave odvze-
ti 4 vzorci pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 1 
vzorec. Od vseh odvzetih vzorcev je bil 1 vzorec, odvzet za 
mikrobiološke preiskave, neskladen s pravilnikom, ostali 
vzorci so bili skladni.

Javni vodovod Spodnje Danje s pitno vodo oskrbuje 54 
uporabnikov, napaja ga zajetje Trojar. Pitna voda se pred 
distribucijo dezinficira z UV-dezinfekcijsko napravo.
V letu 2017 so bili v okviru notranjega nadzora iz javnega 
vodovoda Spodnje Danje za mikrobiološke preiskave od-
vzeti 4 vzorci pitne vode, za fizikalno-kemijske analize pa 
1 vzorec. Od vseh odvzetih vzorcev je bil 1 vzorec, odvzet za 
mikrobiološke preiskave, neskladen s pravilnikom, ostali 
vzorci so bili skladni.

V okviru državnega monitoringa je bilo v letu 2017 iz omrežij 
vaških javnih vodovodov v občini Železniki odvzetih 23 vzor-
cev pitne vode za laboratorijske preiskave (mikrobiološke 
preiskave in kemijske analize). Iz vodovoda Selca je bilo od-
vzetih 5 vzorcev, iz ostalih vodovodov pa po 2 vzorca. Od vseh 
odvzetih vzorcev je bilo 9 vzorcev, odvzetih za mikrobiološke 
preiskave, neskladnih s pravilnikom, in sicer po 1 vzorec na 
vodovodih: Dolenja vas, Selca, Kališe, Dražgoše, Podlonk in 
po 2 vzorca na vodovodih: Ron, Spodnje Danje, ostali vzorci so 
bili skladni. Neskladen je bil tudi 1 vzorec, odvzet za fizikalno-
-kemijske analize iz vodovoda Dolenja vas.

Saša Lazar,  
vodja Režijskega obrata občine Železniki
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JULIJA PRIMOŽIČ

Območna obrtno-podjetniška zbornica 
med drugim skrbi, da so podjetniki in 
obrtniki na škofjeloškem območju te-
koče in strokovno seznanjeni z zakono-
dajnimi spremembami na različnih po-
dročjih. Tako bo že v marcu organizirala 
predstavitev novosti novele Uredbe o 
ravnanju z embalažo in odpadno em-
balažo, ki po novem določa obveznosti 
za vsa podjetja, ki dajejo prvič v promet 
embalažo na slovenski trg. Pod določe-
nimi pogoji se obveznosti vpisa v evi-
denco in poročanja tičejo širšega kroga 
različnih podjetnikov, ki imajo opravi-
ti z embalažo na različne načine (npr. 
proizvajalci servisne embalaže, emba-
lerji, distributerji, cvetličarji, slaščičarji, 
šivilje, čistilnice, mesnice, trgovine, zla-
tarji, urarji, kozmetiki, tiskarji …).
V aprilu se obetata še dva dogodka. Prvi 
se nanaša na obveznosti, ki jih raču-
novodskim servisom, zlatarjem, dra-
guljarjem, urarjem … prinaša Zakon o 
preprečevanju pranja denarja in fi-
nanciranju terorizma. Predstavitev bo 
potekala v sredo, 11. aprila, ob 17. uri v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, Spo-
dnji trg 1, Škofja Loka. Drugi dogodek pa 
se nanaša na Novosti gradbene zako-
nodaje, ki so pomembne za vse izvajal-

ce del na gradbenih objektih. Ti se bodo 
seznanili z novostmi, ki jih prinaša 
spremenjeni gradbeni zakon na podro-
čju pogojev za graditev objektov, udele-
žencev pri graditvi, bistvenih zahtev za 
objekte, projektiranja, dovoljevanja, iz-
vajanja gradnje, uporabnega dovoljenja, 
inšpekcijskega nadzora in vseh drugih 
vprašanj, povezanih z graditvijo objek-
tov. Predstavitev bo potekala v sredo, 18. 
aprila, ob 17. uri v Galeriji Franceta Mi-
heliča v Kašči, Spodnji trg 1, Škofja Loka 
pod vodstvom Janka Rozmana iz sekcije 
gradbincev pri OZS.
V maju bo potekala tudi predstavitev 
obveznosti, ki jih podjetnikom, deloda-
jalcem, računovodjem … prinaša Splo-
šna uredba o varstvu osebnih podat-
kov (GDPR), ki se začne uporabljati 25. 5. 
2018. Nova znanja bodo pridobivali tudi 
vozniki in prevozniki v okviru rednega 
usposabljanja voznikov za pridobitev 
kode 95. V skrbi za zdrav način življenja 
podjetnikov pa bo v soboto, 12. maja, ob 
10. uri pod skupnim sloganom Skrb za 
zdravje – temelj podjetniškega uspeha! 
potekala nova delavnica pod vodstvom 
Minke Ganter. 
Prijave in dodatne informacije o po-
sameznih dogodkih so vam na vo-
ljo na OOZ Škofja Loka, 04 50 60 200,  
ooz.sk.loka@siol.net.

Nove zakonske obveznosti  
za podjetnike
Spremenjena zakonodaja na različnih področjih prinaša 
nove obveznosti, ki se jim bodo morali prilagoditi 
številni podjetniki in obrtniki.

ANA ŠUBIC

Republiški inšpektorat za delo je minuli me-
sec začel izvajati šestletni projekt, katerega 
cilj je med drugim ozavestiti delodajalce o 
zagotavljanju dostojnih pogojev za varno in 
zdravo delovno okolje z namenom prepreče-
vanja delovnih sporov. V ta namen organi-
zirajo brezplačne delavnice za delodajalce. 
Ozaveščali jih bodo tudi v Železnikih, kjer 
bo delavnica v četrtek, 22. marca, med 11. in 
14. uro v prostorih občine. Teme bodo pro-
blematika preventivnih zdravstvenih pregle-
dov, izjava o varnosti z oceno tveganja ter 
obveznosti delodajalcev na področju varno-
sti in zdravja pri delu glede usposabljanja 
delavcev in osebne varovalne opreme. Pri-
jave za udeležbo sprejemajo na e-naslovu 
projekt.irsd@gov.si (navesti je treba ime in 
priimek udeleženca, ime podjetja, telefon-
sko številko, datum delavnice) ter na tele-
fonski številki 01 320 53 87, kjer je možno 
dobiti tudi dodatne informacije.

Delavnica  
za delodajalce

ANA ŠUBIC

Če gradite ali obnavljate stanovanje ali hišo, se lahko obrnete na energetsko-svetovalno 
pisarno v Škofji Loki, kjer občanom zagotavljajo brezplačno individualno svetovanje pri 
izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih. S tem lahko pripomorete k 
varovanju okolja, zmanjšanju stroškov za energijo in znižanju stroškov bivanja. V pisarni 
svetujeta izkušena energetska svetovalca Beno Potočnik, univ. dipl. ing. elektr., in Matjaž 
Eržen, unv. dipl. ing. str. Obiskovalcem nudita strokovno in komercialno neodvisno pomoč 
pri toplotni zaščiti in energetski sanaciji zgradb, zamenjavi ter izbiri ustreznih oken in za-
steklitve, izbiri ogrevalnega sistema, ustreznega energenta in ogrevalnih naprav, pripra-
vi tople sanitarne vode, uporabi obnovljivih virov energije, možnosti pridobitve različnih 
subvencij Eko sklada, energetskih izkaznicah ... Energetsko-svetovalna pisarna deluje na 
Kidričevi cesti 1a v Škofji Loki in je odprta vsak torek od 16. ure do 17.30. Obvezna je pred-
hodna najava na telefonski številki Razvojne agencije Sora 04 50 60 220.

Brezplačno svetovanje v energetski pisarni 

ANA ŠUBIC

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad RS je junija lani objavil 
javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig 
izobrazbene ravni. Z njim želijo povečati 
vključenost v vseživljenjsko učenje ter iz-
boljšati kompetence, ki jih odrasli potrebu-
jejo zaradi potreb na trgu dela, večje zapo-
sljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja 
in delovanja v sodobni družbi. Skupaj je na 
voljo 6,7 milijona evrov, rok za prijave pa 
je do porabe sredstev oz. do 7. septembra 
2018. Sofinancirajo šolnine za izobraževa-
nje do največ 5. stopnje. Prijavitelj lahko 
dobi povrnjenih do 2500 evrov, in sicer za 
stroške šolnin, ki so nastali od šolskega 
leta 2014/15 do 2017/2018, ter stroške za 
mojstrski, delovodski in poslovodni izpit, 
ki so nastali od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2018. 
Prijavni obrazec in druge informacije so do-
stopne na www.sklad-kadri.si.

Sofinanciranje šolnin 
za dvig izobrazbene 
ravni

www.gorenjskiglas.si





12 | ZANIMIVOSTI

JAKA ŠUBIC,  
LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA

Prireja jih Ljudska univerza Škofja Loka, 
ki je vodilni partner projekta Lokalna 
učna središča (LUS), projektni partner pa 
je tudi Občina Železniki, ki je zagotovila 
prostor in svoj delež pri opremi prostora 
– Lokalnega učnega središča Železniki.
V projektu, ki je nastal v okviru Lokal-
ne akcijske skupine loškega pogorja, 
smo januarja in februarja nadaljevali z 
začetnim tečajem angleščine, tečajem 
angleške konverzacije ter nadaljevalnim 
tečajem nemščine. V decembru in prvi 
polovici januarja je potekal tečaj kvačka-
nja, tri ponedeljke v januarju so potekale 
tudi delavnice nege in oskrbe. Oba tečaja 
angleščine sta se zaključila v februarju, 
nemščina – nadaljevalni tečaj pa se bo 
zaključil sredi marca. V posamezni izo-
braževalni obliki je bilo med 10 in 20 ude-
ležencev. 
V februarju in marcu potekajo oz. bodo 
potekali tečaji: Stopimo v svet raču-
nalnikov (začetni tečaj računalništva, 
skupina je polna), Učimo se nemško 
(začetni tečaj, skupina je polna), Učimo 
se francosko (začetni tečaj, skupina je 
polna) in Sem na Facebooku, torej sem 
(prijave še sprejemamo). Informacije in 
prijave: po telefonu 04 506 13 60 ali e-po-

šti jaka.subic@guest.arnes.si. Prijavlje-
ni udeleženci boste približno teden dni 
pred začetkom dobili potrditev termina.
V nadaljevanju posredujemo nekaj vti-
sov z dosedanjih delavnic. Udeležen-
ka delavnic nege in oskrbe je napisala: 
"Udeleženke iz Dražgoš smo bile zelo za-
dovoljne s tečajem Nega in oskrba sta-
rejših. Škoda je le, da je bil obisk tako 
kvalitetnega tečaja premajhen." Podob-
nega mnenja so bili pri anketiranju tudi 
ostali udeleženci, ki pa jih niti ni bilo 
tako malo. V povprečju se je posamezne 
delavnice udeležilo 16 oseb. 
Damjana Kaplja, udeleženka tečaja 
kvačkanja, pa je napisala: "Že prav v za-
četku sem se razveselila dejstva, da ste 
s svojimi izobraževanji prišli v naš kraj. 
Več ponujenih vsebin me je privlačilo, a 
sem zaradi pomanjkanja časa izbrala le 
eno delavnico. Že s prvega srečanja sem 
prišla navdušena in izpopolnjena z zna-
njem o kvačkanju, ki sem ga pogrešala. 
Naša učiteljica Jana Šuligoj 'je zaneti-
la ogenj v nas', da smo vse po vrsti 'not 
padle'. S svojim sproščenim nastopom 
nam je nevsiljivo sporočala navodila 
za pravilno 'vozlanje' preje. Strokovnja-

kinja s svojega področja je z duhovitim 
pripovedovanjem dogodivščin s tečajev 
kvačkanja popestrila naše druženje. Re-
zultate svojega dela smo že kmalu lahko 
oblekle. Ko sem doma pripovedovala o 
dogajanju na delavnici in pokazala, kaj 
spet več znam, sem za kvačkanje prido-
bila še hčerko Nadjo. Z žalostjo smo spre-
jele dejstvo, da se v okviru vašega pro-
jekta vidimo le petkrat. Pa nas je gospa 
Jana vse 'okužene' razveselila, da lahko 
nadaljujemo še izven učnega središča. 
Deset od prvotno enajstih se nas še druži 
ob ustvarjanju."
Začetni tečaj angleškega jezika je obisko-
valo deset tečajnic. Zaupale so nam: "Se-
stajale smo se ob torkih od 16. ure do 17.30. 
Kljub temu da je bila za nami že služba 
in gospodinjska opravila, smo dobre volje 
prihajale na izobraževanje. Zelo smo bile 
zadovoljne s predavateljem Janom. Neka-
tere so bile čiste začetnice, druge pa so se 
skušale spomniti, ali niso besed že slišale 
pred 10, 20, 30 ali še več leti. Komaj smo 
se dobro ogreli, pa je bilo tečaja konec. 
Prihodnje leto bi s takim načinom izobra-
ževanja rade nadaljevale." Nasvidenje, se 
vidimo v LUS Železniki!

Popoldne pa  
se učim  
v LUS Železniki
Kulturni dom Železniki  
je pozimi bogatejši 
za razne oblike 
vseživljenjskega učenja.

Udeleženke tečaja kvačkanja s svojimi izdelki v Lokalnem učnem središču Železniki

Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je tudi letos na 
Škofjeloškem pripravilo zimsko krvodajalsko akcijo. V Železnikih 
je potekala v petek, 23. februarja, v prostorih osnovne šole. Kri je 
prišlo darovat 222 občanov, med njimi je bilo deset novih krvoda-
jalcev, nekateri pa so se udeležili krvodajalske akcije v Škofji Loki. 
"Z odzivom smo zadovoljni, je približno tak kot lani, kar je super, 
glede na to, da sneži in da so prav v tem času tudi zimske počitni-
ce," je povedala Tončka Galjot, predsednica Krajevne organizacije 
Rdečega križa Češnjica - Železniki. Naslednja krvodajalska akcija v 
Železnikih bo 2. in 3. julija.

Znova dober odziv krvodajalcev
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MATEJ ŠUBIC, PODŽUPAN

Anton Globočnik se je rodil 20. maja 1825 
v Železnikih na Racovniku v fužinarski 
družini Globočnikov. Revija Dom in svet 
ga je ob njegovi smrti leta 1912 označila 
kot moža, okrog katerega se vije precej-
šen kos slovenske kulturne in politične 
zgodovine. Na Dunaju je študiral pravo, 
zavzemal se je za program zedinjene 
Slovenije in s Petrom Kozlarjem na pod-
lagi Kranjskega deželnega grba določil 
belo-modro-rdečo trobojnico kot slo-
venski znak in kasneje zastavo.
V Postojni je bil med letom 1863 do 1885 
okrajni glavar. Bil je pravnik, narodni 
buditelj in zavzet naravovarstvenik. V 
sleherni občini, kjer je služboval kot gla-
var, je bil pobudnik in podpornik za iz-
gradnjo šolskih poslopij. Prav on je dal v 
svetovno znano Postojnsko jamo zgraditi 
železniške tirnice in že leta 1884 poskr-
bel, da so si obiskovalci jame to ogledali 
v soju luči. Leta 1890 mu je cesar za vse 

njegove zasluge in zgledno službovanje 
podelil plemstvo. Po Selški Sori, ki teče 
skozi njegov rojstni kraj, si je izbral ime 
Sorodolski. Anton Globočnik je pokopan 
v Postojni in po njem sta poimenovani 
ulica in osnovna šola. Je častni občan 
občin Železniki, Vipava in Postojna.
Občina Postojna je spomenik Antonu 
Globočniku postavila pred Osnovno 

šolo Antona Globočnika. Ob tej prilo-
žnosti smo se slovesnosti udeležili: 
ravnatelj Osnovne šole Železniki Franc 
Rant s sodelavci in učenci, Muzej-
sko društvo Železniki je zastopal Tone 
Tavčar, Občino Železniki sem zastopal 
podžupan Matej Šubic, z nami pa je bil 
tudi Jože Demšar, daljni sorodnik An-
tona Globočnika.

Spomenik Antonu Globočniku pl. Sorodolskemu
V Postojni so 21. decembra odkrili doprsni kip našemu rojaku Antonu  
Globočniku pl. Sorodolskemu.

JOŽE KOŠNJEK, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Več tisoč ljudi se je v nedeljo, 14. januarja, zbralo v Dražgošah 
na proslavi v spomin na 76. obletnico boja Cankarjevega ba-
taljona z Nemci, v katerem je padlo devet partizanov, Nemci 
pa so po umiku partizanov pobili 41 domačinov, vas zravnali z 
zemljo, preživelim Dražgošanom pa prepovedali vrnitev v vas. 
Tudi letos je prišlo v Dražgoše iz različnih smeri veliko poho-
dnikov, tradicionalno najtežja pa sta bila dva pohoda: po poti 
Cankarjevega bataljona s Pasje Ravni, ki ga je prehodilo 308 po-
hodnic in pohodnikov, in iz Železnikov preko Ratitovca v Dra-
žgoše, na katerem je bilo 108 pohodnikov. Osrednja svečanost 
je bila pri spomeniku pod vasjo. Med gosti sta bila tudi predse-
dnik republike Borut Pahor in župan Železnikov Anton Luznar. 
Govornica je bila dramska igralka in aktivistka Lara Jankovič, 
ki je opozorila na veličino narodno-osvobodilnega boja, boja v 
Dražgošah in slovenskega upora proti okupatorjem nasploh in 
hkrati zavrnila vse poskuse blatenja partizanskega upora in 
spreminjanja zgodovine. Spomnila je, da je tudi današnji svet 
poln krivic in da nam ne vlada demokracija, ampak kapital s 
surovim liberalizmom. Obema se je treba upreti. 

V Dražgošah so za to priložnost pred cerkvijo svete Lucije pri-
pravili razstavo o gradnji te cerkve pred pol stoletja in vabili 
obiskovalce na ogled jaslic z dražgoškimi motivi. V dvorani 
pod cerkvijo so vrteli filma o središču starih Dražgoš pri pož-
gani cerkvi in o Dražgošah, kraju, kjer je sonce doma.

Dan spomina v Dražgošah
Na tradicionalni svečanosti so se spomnili pobitih partizanov  
in domačinov ter požiga vasi.

Delegacija Dražgoš nese venec h grobnici pod spomenikom.
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ANA ŠUBIC, FOTO: ARHIV MARTINA PINTARJA

V KUD France Koblar in Turističnem društvu (TD) Železniki 
bodo s skupnimi močmi po skoraj štiridesetih letih od zadnje 
izvedbe na velikonočni ponedeljek, 2. aprila, ob 15. uri obudili 
običaj, imenovan šivanje kovtrov. Gre za običaj, ki je nekoč na 
velikonočni ponedeljek popoldne združeval Železnikarje, ki so 
zaplesali star ljudski ples v sprevodu pod živim slavolokom.
"Prijetna navada je v preteklosti, in verjamemo, da bo tudi v 
prihodnosti, združevala različne ljudi ter jih hkrati s kratko vr-
nitvijo v stare dni opominjala na hitrost življenja današnjega 
časa," so organizatorji zapisali v vabilu k sodelovanju pri obudi-
tvi običaja. Doslej se je prijavilo že 80 parov, nekaj tudi iz drugih 
krajev, je povedala Andreja Rant iz KUD France Koblar. Odzvalo 
se je tudi nekaj skupin. Prijave še vedno sprejemajo. Kot pravi 
Rantova, je koreografija enostavna. Pari morajo imeti s seboj ro-
bec iz blaga, saj se primejo zanj in nato dvignejo roke, da nasta-
ne živ slavolok, pod katerim se nato zadnji par pomika na zače-
tek, kar omogoča premikanje sprevoda. "Tudi posebna oblačila 
niso potrebna, bodo pa nekateri v folklornih oblačilih. Tistim, ki 
nimajo para, ga lahko priskrbimo mi. So pa zaradi lažje organi-
zacije zaželene predhodne prijave," pravi Rantova. "Pomembno 
je, da prireditev združuje vse generacije od otrok do starejših," je 
poudaril predsednik TD Tomaž Weiffenbach.
Včasih je sprevod šel s Plavža do Češnjice, tokrat pa bo ena sku-
pina krenila s Plavža, druga s Češnjice. Za razliko od nekoč bo 
izvedba potekala ob glasbi, za katero bodo na več mestih po-
skrbeli različni glasbeniki. "Skupini se bosta na Racovniku sre-
čali in združili kot zadrga ter čez drugi most krenili do cerkve 
sv. Antona. Tam bo zaključek, v primeru slabega vremena pa v 
kulturnem domu," je napovedala Rantova. Sledilo bo druženje 
ob zvokih ansambla Kvartet za 5, pripravili bodo tudi razne ve-
likonočne in folklorne igre za otroke. Prireditev bodo izpeljali v 
vsakem vremenu, občane pa seveda vabijo tudi k ogledu.
Obuditev običaja šivanje kovtrov je prva skupna prireditev KUD 
in TD iz Železnikov. "Upam, da s tem projektom dajemo smerni-
ce tudi drugim društvom in posameznikom za pogostejše med-
sebojno sodelovanje," je dejal Weiffenbach. Zadovoljen je, da so 
pomen projekta za ohranjanje dediščine prepoznali tudi Občina 
Železniki, ki je plačala elaborat za zaporo ceste, in sponzorji.
O "šivanju kovtrov" v Železnikih sicer ni veliko znanega, zato 
organizatorji prosijo vse, ki imajo o tem običaju informacije 
ali fotografije, naj to sporočijo Andreji Rant na 041 821 801 oz. 
jih pošljejo na rantova.andreja@gmail.com ali na njen na-
slov Na Kresu 12, 4228 Železniki.
Zadnja izvedba naj bi bila leta 1979, pravi Weiffenbach. Takrat 
je nastala objavljena fotografija, na kateri je v ospredju Leopold 
Nastran. Tudi on o t. i. šivanju kovtrov ne ve kaj dosti, kot pra-
vi, je Na plavžu živel le dve leti: "Zbrali so se pri plavžu in nato 
skozi stare Železnike 'kovtre šivali'. Takrat nas je prišla posnet 
TV Ljubljana. Verjetno z organizacijo turističnega društva se nas 
je zbralo preko dvajset parov in smo plesali skozi ozki del Žele-
znikov. 'Kovtre' so nekoč 'šivali' od plavža do Turka na Češnjici, 

kjer je bila znana gostilna. Včasih so potem še 'v šterno gledali', 
se šli 'rihtarja bit' ..." Jure Rejec iz Muzeja Železniki o snemanju 
TV Ljubljana ve povedati tudi, da je snemalca vozil Jože Dolenc v 
svojem spačku z odprto streho, prvem tod naokoli.
Organizatorji upajo, da jim bo uspelo pridobiti kopijo posnetka 
"šivanja kovtrov" v Železnikih v letu 1963, ki prikazuje še druge 
pomladne igre. Hrani ga Glasbeno-narodopisni inštitut SAZU, 
je razložila Katja Mohorič Bonča iz Muzeja Železniki: "Živi obok 
dvignjenih rok se podira in postavlja, pari pa se v teku pomika-
jo pod njim. Ko je par skozi obok pritekel na čelo, je dvignil roke 
in spustil naslednji par mimo. Nekdo je dajal ritem z navodili 
'dolgi štih' ali 'kratki štih', od česar je bila odvisna hitrost pre-
mikanja. Glede na ta posnetek je pot živega oboka peljala skozi 
gostilno Škovinc – skozi sprednja vrata noter in skozi zadnja 
ven. France Koblar, ki je šego imenoval Pot v Emavs, je pravil, 
da je 'šivanje' vodilo naravnost v Emavs do gostilne."
Dodala je, da ima koreografski element "šivanja kovtrov" 
magičen, simbolni pomen. "Na Gorenjskem so ga plesali še 
v Kropi, sicer pa je običaj značilen tudi za Belo krajino." Gre 
za zelo star element naše kulture. Težko je reči, kdaj so ga v 
Železnikih začeli izvajati, ga pa med velikonočnimi običaji v 
Železnikih omenja že Josip Levičnik leta 1854 v časopisu Šol-
ski prijatel.

»Šivanje kovtrov« bo spet združevalo
Na velikonočni ponedeljek, 2. aprila, bodo v Železnikih obudili »šivanje kovtrov«. 
Prijavljenih je že osemdeset parov.

Zadnja izvedba "šivanja kovtrov" v Železnikih naj bi bila leta 1979.
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ANA ŠUBIC, FOTO: GORAZD KAVČIČ

Dramska skupina KUD France Koblar je 
letos na oder postavila satirično kome-
dijo Za nacionalni interes avtorja Toneta 
Partljiča. Premierno so jo uprizorili janu-
arja v Železnikih in jo nato na domačem 
odru ponovili še dvakrat, nastopili pa so 
tudi v Sorici in Davči. Prav danes, 9. mar-
ca, bodo gostovali v Zasipu, jutri v Straži-
šču pri Kranju, 17. marca v Vodicah in 18. 
marca na Sovodnju, 8. aprila pa v Podbr-
du. Izkupiček od vstopnine ene od pred-
stav v Železnikih so namenili Sončkom 
dobrote. "Igra je bila med gledalci lepo 
sprejeta. Odzivi so pozitivni in nekateri 
pravijo, da si jo bodo ogledali še enkrat. 
Zagotovo pa so bili najboljši odzivi doma, 
v Železnikih," je povedala režiserka Ma-
teja Markelj. Ker je Za nacionalni interes 
njen režiserski prvenec, ji je z napotki na 
pomoč priskočil režiser Igor Šmid, za kar 
so mu v dramski skupini zelo hvaležni, 
želijo pa si, da bi Šmid sčasoma v celoti 

prevzel režijo v KUD. Za nacionalni inte-
res je sicer ostra, provokativna politična 
satira. Dogaja se v štajerskem mestu, 
kjer vinogradniška stranka želi zmagati 
na lokalnih volitvah za župana. Za kan-

didata predlaga pomembnega vinogra-
dnika Maksa Kosija. Vinogradnik je pri-
jatelj kmetijskega ministra, ki ve za vse 
Kosijeve ''grehe'' in ga prisili, da sprejme 
kandidaturo.

Partljičeva komedija dobro sprejeta

Dramska skupina KUD France Koblar navdušuje s komedijo Za nacionalni interes.

TURISTIČNO DRUŠTVO ŽELEZNIKI, FOTO: SABINA ROMŠAK

Praznovanje in šege cvetne ali oljčne nedelje imajo korenine 
v kulturnem bogastvu večtisočletne zgodovine krščanstva, še 
prej judovstva in tudi poganskih ljudstev. In prav to izjemno 
kulturno bogastvo si boste lahko v soboto, 17. marca, od 10. 

ure dalje ogledali v Kulturnem domu Železniki. Na ogled bodo 
butarice iz različnih krajev Slovenije, v goste smo povabili go-
sta, ki izdeluje velikonočne oblate, butarice boste lahko tudi 
kupili ali pa si jih naredil kar sami. Pletar bo izdeloval koše 
oziroma košare za blagoslov velikonočnih jedi, sodelovali in 
izdelovali pa boste lahko tudi "butaro velikanko", ki bo krasila 
trg pred cerkvijo sv. Antona Puščavnika.
Oljčne vejice in preprosti šopki ali majhne butare meščanov 
se težko primerjajo z butarami na kmetih. Te so bile vedno 
zajetne, visoke in težke, da so jih morali včasih v cerkev pri-
nesti z naramnicami na hrbtu, ali pa so bile tako dolge, da 
jih je moralo nositi več fantov, ki so jih komaj spravili skozi 
cerkvena vrata. Kmetje so potrebovali velike butare zato, ker 
so jih po blagoslovu doma razdrli in "žegnan les" razdelili na 
nešteto krajev, kjer naj bi jim varoval imetje in pridelek. Bu-
tare pa niso bile velike zgolj zato, ker so njihov »žegen« upo-
rabili za omenjene zadeve, ampak tudi zato, da so se z njimi 
postavljali ali celo tekmovali. Postavljali so se pred sosedi, 
fantje med sabo in pred dekleti, ena vas je tekmovala z drugo 
vasjo ... Velikost ni bila edino merilo in še danes ni. Posebno 
lepo in bogato okrašena butara, takšna "brez konkurence", je 
bila vselej zmagovita. Kdor si je nekoč lahko na njej privoščil 
pomaranče, je vedno prehitel tiste z jabolki.
Prisrčno vabljeni po butarice, oljko, velikonočne oblate, koša-
re in k izdelavi "butare velikanke".

Ko se cvetnonedeljske butarice na ogled postavijo
V Kulturnem domu Železniki bo v soboto, 17. marca, Festival cvetnonedeljskih butar.

Butarica iz Selške doline
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IGOR KAVČIČ, FOTO: ANDREJ TARFILA

V Združenju umetnikov Škofja Loka 
vsako leto enemu svojih članov za nje-
gove umetniške dosežke namenijo šti-
pendijo oziroma nagrado, imenovano 
po slikarju Ivanu Groharju. Za obliko-
valske dosežke v več kot štiri desetle-
tja trajajočem ustvarjalnem opusu jo 
je tokrat prejel oblikovalec Marjan Ži-
tnik, po rodu s Češnjice v Železnikih. 
Ob podelitvi nagrade nam Žitnik, sicer 
predstavnik starejše generacije sloven-
skih oblikovalcev, na razstavi v Gale-
riji Ivana Groharja ponuja vpogled v 
svoj impozanten ustvarjalni opus, ki je 
nastajal med leti 1977 in 2017. Osrednji 

poudarek je avtor dal predmetom za 
vsakdanjo rabo, s katerimi smo dnev-
no v stiku, z njimi rokujemo, vendar se 
le redko zavemo, da so bili ti predmeti 
podvrženi temeljitemu oblikovalske-
mu premisleku.  
Tako si lahko ogledamo predmete, kot 
so baterijske svetilke, oblikovane za Is-
kro, stojalo za namizni koledar, ki ga 
lahko kupimo še po petintridesetih le-
tih, embalažno dozo Benko, plastenko 
TIHA, stekleničko za sok Dan, stekle-
nice za alkoholni program, embalažo 
Subrina, medicinsko opremo, merilne 
instrumente, izdelke s področja elektro-
tehnike, pohištvo ... Za svoje izdelke je 
prejel številne pomembne nagrade, kot 

so: priznanje za odličnost Svetovnega 
združenja oblikovalcev ICSID na BIO 15 
v Ljubljani, naslov inovator leta 2006, 
in sicer za integrirani usmernik zraka, 
priznanje Društva oblikovalcev Sloveni-
je za oblikovalski presežek za oblikova-
nje sesalnika AQUA VIVA, za katerega je 
leto zatem prejel tudi priznanje Plus x 
Award, in sicer za najboljši proizvod leta 
2014, in prav tako oblikovalski dosežek 
in isto priznanje tudi za inovativni pro-
izvod. Lani mu je stanovsko društvo na-
menilo priznanje oblikovalski dosežek 
za reintrepretacijo stola 4455. Trenutno 
razvija novo generacijo večnamenskih 
terminalov Hamilton za podjetje Špica 
International.

Žitnikov boljši 
svet
Razstava Delavec za 
boljši svet oblikovalskih 
dosežkov Marjana Žitnika, 
prejemnika Groharjeve 
nagrade za leto 2017, je ta 
čas na ogled v Groharjevi 
galeriji v Škofji Loki.

Marjan Žitnik se predstavlja s številnimi, tudi nagrajenimi oblikovalskimi dosežki.

KATJA MOHORIČ BONČA

IME PREDMETA: 
Porcelanasta skodelica, inv. št. ŽE 671

OPIS PREDMETA

1. material in tehnika: porcelan
2. mere: višina 7 cm, premer 11 cm
3. leto prihoda v muzej: 1974

Pred sto desetimi leti so prve učenke sedle za punklje v Čipkarski 
šoli v Železnikih. Klekljanje je bilo v teh krajih prisotno že vsaj dve 
desetletji, povečala pa se je potreba po šolanih klekljaricah, zato 
je leta 1907 Osrednji čipkarski tečaj z Dunaja ob veliki podpori žu-
pana Železnikov ter občinskega odbora ustanovil čipkarsko šolo. 
Na začetna desetletja šolanja se spominjamo s tokratnim muzej-
skim predmetom – porcelanasto skodelico z avstrijskim grbom. 
Tonika Ramovš je zapisala, da so na začetku 20. stoletja v 
božičnem času obdarovali učenke Čipkarske šole. Obdarova-

nje je potekalo v prisotnosti župana in učiteljice klekljanja. 
Učenke so prejele denarne nagrade in okrepčilo – mleko, ki 
so ga postregli v porcelanastih skodelicah. Ob enem zadnjih 
obdarovanj so učenke v dar dobile tudi te skodelice. Ena je 
razstavljena v čipkarski zbirki Muzeja Železniki.

Zgodbe muzejskih predmetov:  
porcelanasta skodelica

Porcelanasta skodelica / Foto: Katja Mohorič Bonča
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NEŽKA ČUFAR

Aleksander Čufar uspešno nadaljuje tudi pot pridobivanja 
najvišjih fotografskih nazivov pod pokroviteljstvom svetovne 
fotografske zveze FIAP. Nagrade na njenih salonih so merilo 
uspešnosti v izrazni fotografiji. Tokrat je kot prvi v Sloveniji 
prejel naziv Excellence FIAP Diamant 2. Da je to dosegel, je mo-
ral po predhodnem nazivu osvojiti novih 100 nagrad s 25 raz-
ličnimi fotografijami v sedmih državah. To vsekakor ni lahko, 
kajti nagrade podeljujejo različne komisije, ki včasih nagradijo 
zelo različne fotografije. Zato je potrebno zelo dobro poznava-
nje zvrsti fotografije po različnih celinah, včasih tudi po drža-
vah, ali razstavah. V tem je Aleksander pravi mojster. Čeprav 
ima veliko dobrih fotografij, ni vedno enostavno izbrati nekaj, 
kar bo prepričalo žirante, da podelijo nagrado. 
Da so Aleksandrove fotografije nekaj posebnega, nam pričata 
tudi dve priznanji, ki ju je konec leta 2017 dobil v okviru Foto-
grafske zveze Slovenije (FZS). Prejel je nagrado najuspešnejši 
razstavljavec FZS v letu 2016 in tudi najuspešnejši posnetek 
FZS v letu 2016. Vsako leto se najuspešnejši avtorji v okviru 
fotografske zveze potegujejo za ta prestižna naslova. Uspehi 
na dvajsetih razstavah v tekočem letu se ovrednotijo s toč-
kami po pravilniku in tako dobijo najuspešnejšega fotografa 
in največkrat nagrajeno fotografijo v enem letu. Aleksander 
je bil najboljši že večkrat: najuspešnejši avtor je bil v letih 
2004, 2014, 2015 in 2016, najuspešnejši posnetek pa je osvojil 
leta 2002, 2015 in še 2016. Njegova najboljša fotografija v letu 
2016 je osvojila kar 15 nagrad, med njimi tudi zlato medaljo 
svetovne fotografske zveze FIAP. Težko si predstavljamo, ko-
liko je bilo v vse to vloženega truda, časa in znanja, lahko 
pa potrdim, da je bilo ob objavljenih rezultatih veliko veselja, 
navdušenja in novega zagona.
Prav je, da povem še to, da Aleksander že tri leta zapored vsako 
leto osvoji več kot 100 nagrad na razstavah svetovne in ame-
riške fotografske zveze (FIAP in PSA). Leta 2015 jih je bilo re-
kordnih 119, leto kasneje 109, leta 2017 pa 116. Morda je še bolj 

zanimiv in pomemben podatek, da od leta 2013 do 2017, kar 
pomeni pet let zapored, osvaja nagrade na vseh šestih celinah, 
kjer prirejajo razstave najvišje stopnje. V Južni Ameriki in v 
Afriki je samo nekaj razstav na leto, zato ta dosežek pomeni 
še toliko več. 
Da je bilo veselje pred novim letom še večje, je poskrbela novi-
ca, da je v Črni gori prejel nagrado za najuspešnejšega avtor-
ja in za to prejel modro značko FIAP. To je že četrta tovrstna 
nagrada, saj jih ima v svoji zbirki že iz Združenih arabskih 
emiratov, Bolgarije in Grčije.
Vse to kaže, da Aleksandrove fotografije prepričajo zelo razno-
vrstne strokovne žirije, kar ni tako preprosto. Pomembno je 
tudi, da nagrade prejema v različnih kategorijah: odprti razred, 
črno-bela kategorija, narava in tudi različne tematske razsta-
ve. Za vse doseženo mu iskreno čestitamo in v domačem krogu 
seveda ob njegovih večjih dosežkih vedno tudi praznujemo.
Pred njim je še zadnja stopnja EFIAP Diamant 3, za katero po-
trebuje samo še nekaj nagrajenih fotografij. Glede na njegove 
dosedanje uspehe se ni bati, da mu ne bi uspelo, in bomo na-
slednje leto spet praznovali.

Nov diamantni uspeh Aleksandra Čufarja
Že dolgo vemo, da je odličen fotograf in da posega po najvišjih fotografskih priznanjih.

Najuspešnejši posnetek FZS 2016

ANA ŠUBIC

Razvojna agencija Sora bo v sodelova-
nju s partnerji dobro leto izvajala pro-
jekt Marejne, za katerega so pridobili 
evropska sredstva za lokalni razvoj ozi-
roma t. i. sredstva CLLD. Namen pro-
jekta je vzpostaviti promocijsko-pro-
dajne omare (marejne) s kakovostnimi 
lokalnimi turističnimi spominki na 
turistično zanimivih lokacijah. Petin-
štirideset ponudnikov s Škofjeloškega v 
okviru dopolnilnih dejavnosti na kme-
tijah, osebnega dopolnilnega dela in 

drugih pravnih oblik trenutno ponuja 
470 različnih izdelkov s preverjeno ka-
kovostjo pod blagovnima znamkama 
Dedek Jaka in Babica Jerca – Naravni 
izdelki iz škofjeloških hribov. V okviru 
projekta CLLD Marejne jih želijo nad-
graditi s ponudbo turističnih spomin-
kov v posebni celostni podobi. Ti bodo 
na voljo domačim in tujim gostom v t. 
i. marejnah, ki bodo postavljene v go-
stinskih lokalih Pri Županu, Pr' Sedmic, 
Na Vidmu, Pri Boštjanu, Pri Zalogarju 
in Macesen, ki so skupaj z Društvom 
za razvoj podeželja Resje in Kmetijsko-

-gozdarskim zavodom Kranj partner-
ji projekta. V Razvojni agenciji Sora k 
sodelovanju v projektu vabijo tako ob-
stoječe ponudnike blagovnih znamk 
kot tudi ostale, ki imajo kakovostne 
izdelke lokalnega območja in jih želijo 
tržiti tudi na ta način. Vse podrobnejše 
informacije o projektu CLLD Marejne in 
o možnostih sodelovanja so na voljo na 
e-naslovu kristina.miklavcic@ra-sora.
si in na telefonski številki 04/50 60 225, 
na spletnih straneh www.ra-sora.si pa 
tudi objavljajo aktualne projektne ak-
tivnosti. 

Lokalni izdelki v »marejnah«
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Tradicionalne dražgoške maškare med obhodom po vasi

V Dražgošah so se zabavale tudi najmlajše maškare.

Odrasle maškare v Selški dolini organizirano pustno zabavo že ne-
kaj let lahko najdejo le v Dražgošah. Pustovanje, na katerem so 
bogato nagradili najbolj izvirne maske, so na pustno soboto to-
krat pripravili mladi dražgoški gasilci, zbrane je zabaval Ansambel 
dveh dolin, seveda pa ni šlo brez tradicionalnih dražgoških ma-
škar, ki so pred tem obiskale vsako hišo v vasi. V metlarco, polica-
ja, ta staro, ta starga, ženina, nevesto ... so se letos oblekli dražgo-
ški možje, ki so se po večini že srečali z Abrahamom ali pa se bodo 
v kratkem. Na pustno nedeljo popoldne je bilo nato v Dražgošah v 
izvedbi kulturno-turističnega društva še pustno rajanje za otroke, 
ki ima prav tako že bogato tradicijo. Dekleta so se pod vodstvom 
Lidije Jelenc naučila igrico o zaljubljenem žabcu, sledilo je rajanje 
malih maškar, ki so bile obdarjene s krofi in drugimi dobrotami.

Rajale male in velike maškare
KLAVDIJA ŠKULJ 

Na pustno soboto smo v Kulturnem in turističnem društvu Zali Log 
v sodelovanju z drugimi društvi v vasi tako kot vsako leto organi-
zirali otroški pustni karneval. Kljub mrazu se je pustnega rajanja 
udeležilo veliko malih in velikih maškar. Letošnja tema pustnega 
karnevala je bila pravljično obarvana, saj so nas obiskali in z nami 
pustovali naši pravljični junaki Metka, Janko in čarovnica. Tako kot 
vsako leto so maškare odšle najprej v sprevod po vasi, kasneje pa 
se je pustno rajanje nadaljevalo na igrišču. Za plesne animacije 
so poskrbele naše klovnese. Vsaka maškara je prejela krof in na-
grado, najboljših pet pa je bilo še posebej nagrajenih. Hvala vsem 
sponzorjem, ki nam že več let pomagate s svojimi prispevki, da lah-
ko izpeljemo to pustovanje. Hvala tudi vsem obiskovalcem, ki pri-
reditev obiščete in tako skupaj z nami odganjate zimo in prikličete 
pomlad. Se vidimo naslednje leto na desetem pustnem karnevalu.

Pustovali s pravljičnimi junaki

Pustna sobota na Zalem Logu

JERA ŠUŠTAR

V torek, 13. februarja, je v kulturnem domu v Železnikih potekalo 
tradicionalno pustno rajanje za otroke. Za animacijo smo poskrbeli 
animatorji Mladinskega centra Železniki, Jera, Tanja, Brina, Blaž in 
klovn Aleksander. Pustno rajanje so z zanimivimi plesnimi nastopi 
popestrile tudi tri skupine mažoretk iz Železnikov. Na rajanju smo 
opazili izvirne pustne maske. Obiskali so nas različni super junaki, 
vampirji, astronavti, gasilci, princese, Pike Nogavičke, različne živali, 
čarovnice in drugi. Na koncu smo se posladkali tudi z odličnimi krofi.

Pustno rajanje v Železnikih

V nedeljo, 11. marca, bodo otroci v Železnikih po vodi spustili gre-
gorčke, kakor imenujejo hiške in druge predmete, ki jim dodajo 
prižgane sveče. S tem običajem oznanijo prihod pomladi in se spo-
mnijo kovačev, ki so na ta dan prenehali delati ob luči. Tradicional-
na prireditev na predvečer gregorjevega se bo dogajala v Plnadi, z 
začetkom ob 18. uri. Po kratkem kulturnem programu, ki ga bodo 
oblikovali otroci iz vrtca pri šoli, se bomo skupaj odpravili k "bajer-
ju", kjer se bo nadaljevalo praznovanje. Vsak gregorček ob prijavi 
(od 17.30 dalje) prejme simbolično nagrado. Gregorčki naj bodo 
narejeni iz naravnih, okolju prijaznih materialov. Pisan mozaik od-
sevov na vodni gladini in vzdušje, ki ga pričara stara šega, bosta 
tudi v vas prebudila pomlad. Vabi vas Turistično društvo Železniki.

Luč v vodo
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LUCIJA TOLAR

PUSTIVA SE VNETI 

Kot vsako leto smo bili skavti 
skupaj z Bratovščino skavtov, 
zamejskimi skavti in taborniki 
vključeni v dobrodelno akcijo 
Luč miru iz Betlehema. V sobo-
to, 16. decembra, sta se Vesna 
Marenk in Tina Nastran kot 
predstavnici stega Železniki 1 
skupaj z ostalimi skavti iz Slo-
venije odpravili na Dunaj, kjer 
je potekal sprejem Luči miru iz 
Betlehema, ki je z letalom na 
Dunaj priletela iz Izraela. Na 
sprejem na Dunaju pride mno-
go ljudi, predvsem skavtov iz 
sosednjih evropskih držav. 
Lučko na poti do vsakega člove-
ka spremlja poslanica, ki je za 
vsako državo unikatna, zato so 
jih na sprejemu predstavniki 
prisotnih držav prebrali v svo-
jem maternem jeziku. Po kon-
čani ceremoniji je vsak dobil 
plamen in s tem dobil nalogo, 
da ga razširi v svojem doma-
čem kraju in tja prenese vese-
lo sporočilo, da ni nikoli nihče 
sam. S tem dejanjem želimo 
poudariti, kako pomemben je 
mir, ki mora zaživeti najprej 
med nami, da se lahko potem 
širi naprej. Naši nosilki sta 
svojo nalogo odlično opravili, 
saj smo Luč miru že naslednji 
dan slovesno prinesli v župnij-
sko cerkev v Železnikih in tudi 
v sosednje župnije, od tam pa 
je potovala po hišah naše obči-
ne, ponesli smo jo tudi v šolo, 
vrtec, na občino. Plamen pa 
se je dotaknil tudi najvišjega 
vrha Selške doline, kamor ga 
je odnesla skupina popotnikov 
in popotnic. Sporočilo letošnje 
lučke pa je: "Pusti se vneti, do-
voli, da se te ljubezen, topla be-
seda ter mir dotaknejo."

KOLIČKANJE 2018
Letos je steg Železniki 1 že 
sedmo leto zapored za ostale 
skavte iz Slovenije organiziral 

skavtsko državno tekmovanje 
v smučanju in deskanju. V so-
boto, 20. januarja, smo se pre-
budili v čudovito jutro, nebo 
je bilo modro, sonce je sijalo, 
skratka dan je bil ravno pra-
všnji za skavtsko smučarsko/
deskarsko tekmovanje Količ-
kanje na Rudnem. Do 9. ure 
smo se vsi zbrali in začeli s 
skupnim nagovorom in mo-
litvijo. Nato je potekalo loče-
no ogrevanje smučarjev in 
deskarjev in prosto smučanje 
do 10.45. Tisti, ki niso smuča-
li ali deskali, pa so se lahko 
podali na pohod na Hujsko. 
Potem je sledila uradna po-
delitev štartnih številk in 
prav kmalu so se po strmini 
med količki spustile že prve 
štartne številke. Za zabavno 
spremljanje tekme je poskr-
bel Marko Urh, ki je verjetno 
s svojimi zabavnimi komen-
tarji sprostil marsikaterega 
tekmovalca pred svojim na-
stopom. Posebnost Količka-
nja pa je seveda v drugem 
teku, ko morajo tekmovalci 
opraviti posebno preizku-
šnjo, preden se spustijo v cilj. 
Letos si je bilo treba čez glavo 
nadeti obroč, ga spustiti do 
gležnjev in ga nato sneti čez 
glavo. Tekom dneva so zbrani 

lahko pomerili svoje spretno-
sti in hitrost v poligonu na 
snegu. Ob 13. uri je sledilo ko-
silo in razglasitev rezultatov. 
Na koncu bi se radi zahvalili 

našim sponzorjem in seveda 
vsem tekmovalcem in navija-
čem, saj brez vas ne bi mogli 
organizirati letošnjega Količ-
kanja.

Pri Žebljičkih se je dogajalo

Steg Železniki 1 je že sedmo leto zapored organiziral skavtsko državno tekmovanje v smučanju in deskanju. 

AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

EKO SUBVENCIJA

NAŠA IZBIRA
JE HIBRID
NOVA TOYOTA CH-R HIBRID

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO
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Potekal bo v sredo, 21. marca, od 9. 
ure do 10.30 v Vrtcu Železniki in eno-
ti Selca. Pripravili bodo razstave in 
kratke predstavitve vzgojnega dela. 
Obiskovalci bodo lahko sodelova-
li v dejavnostih, ki bodo potekale v 
igralnicah. Starši in otroci, ki se želijo 
vključiti, naj s seboj prinesejo copate.

Vrtec Železniki vabi  
na dan odprtih vrat

NINA ZUPANC

V sklopu prireditev ob praznovanju 
50-letnice Vrtca Železniki smo bili star-
ši in otroci vrtca vabljeni na večerni 
pohod z lučkami. Lučke so otroci sku-
paj z vzgojiteljicami izdelali že v decem-
bru, vsaka skupina z drugačno tehniko. 
Zbrali smo se 4. januarja ob 17. uri na 
parkirišču vrtca, kjer so nas pričaka-
le vzgojiteljice in prižgane lučke. Vodja 
vrtca, gospa Martina Markelj, nas je pri-
jazno pozdravila in zaželela vse dobro v 
novem letu, nato pa smo se odpravili na 
težko pričakovano pot. 
V programu smo imeli krožno pot. Naj-
prej smo se sprehodili mimo športne 
dvorane in naprej skozi naselje Da-
šnica. Posebno zanimiv je bil drugi del 
poti, ko smo se vračali po gozdni poti 
nad Dašnico. Takrat so lučke otrok pra-
vljično zasijale in nam kazale pot. Med 
pohodom smo se starši in otroci družili 

ob klepetu in opazovanju lučk, ki jih je 
risala naša dolga kolona. Vseh skupaj se 
nas je pohoda udeležilo kar okrog 350. 
Po končanem pohodu smo se zbrali v 
prostorih šole. Tam smo se razveselili 
toplega čaja in palačink, ki so jih nape-
kle vzgojiteljice.

Večerni pohod z lučkami

KATARINA RANT

Da je veseli december pred vrati, nas vsa-
ko leto opomni Vrtec Železniki, ko nam 
otroci prinesejo domov vabila za predno-
voletne delavnice. Tokrat pa se je kolektiv 
vrtca še posebej potrudil, saj praznujejo 
okroglih petdeset let obstoja vrtca. Zadnji 
novembrski četrtek (ta dan imamo v naši 
družini kar vsako leto rezerviran za obisk 
delavnic) so nas povabili v kulturni dom. 
Odločitev za kulturni dom je bila pravilna, 
saj je bila dvorana povsem polna. Najprej 

smo si ogledali vrtčevsko predstavo Hiška 
za vse. Otroka sta že vedela, da v njej na-
stopata tudi njuni vzgojiteljici, zato sta se 
predstave zelo veselila. In ko sta prišli na 
oder, sta mi takoj vsa ponosna razložila, 
kaj njuni vzgojiteljici predstavljata. Pred-
stava je bila zelo lepa in zabavna. Otroci 
in starši smo bili navdušeni.
Po predstavi smo se posladkali s piškoti in 
suhim sadjem. Vse to so otroci pripravili v 
vrtcu. S polnimi usti sta mi otroka razlo-
žila cel postopek sušenja sadja in izdelave 
medenjakov (bistvo je v oblikovanju kro-

glic, mi je razložila triletna hči). Med tem 
so vzgojiteljice pripravile dvorano za izde-
lovanje novoletnih voščilnic. Vsak otrok je 
dobil material za štiri voščilnice in potem 
veselo na delo! Ob prijetnem druženju in 
ustvarjanju je čas hitro minil in preživeli 
smo res prijetno popoldne.
Rada bi se vam zahvalila, ne samo za 
zgoraj opisani dogodek, ampak tudi za 
to, da se trudite, da naši otroci radi ho-
dijo v vrtec, se tam učijo, napredujejo, 
postajajo vse bolj samostojni in sociali-
zirani. Hvala, ker jih imate rade!

Prednovoletne delavnice v Vrtcu Železniki
Najprej smo si ogledali vrtčevsko predstavo Hiška za vse.Izdelovanje novoletnih voščilnic

V Mladinskem centru Železniki lahko da-
nes, 9. marca, med 16. uro in 17.30 obiščete 
kuharsko delavnico, v petek, 23. marca, ob 
isti uri pa velikonočno delavnico. Srede so 
od 17. do 19. ure rezervirane za playstation, 
ročni nogomet in družabne igre, ob torkih, 
sredah in četrtkih od 13. in 15. ure pa po-
teka delo za šolo. V četrtek, 15. marca, se 
bo začel tečaj angleščine za otroke. Infor-
macije in prijave na telefonski številki 040 
235 972.

V mladinskem centru
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Človek je del družbenega okolja, v kate-
rem živi, raste in deluje. Otrok spoznava 
samega sebe in bližnje družbeno okolje, 
poseben pomen pa ima tudi njegovo 
vključevanje v kulturne posebnosti oko-
lja, v katerem živi.
V Antonovem vrtcu se skozi ples, pesem, 
igro in običaje trudimo slovensko ljud-
sko kulturno dediščino ohranjati in pre-
našati na mladi rod. Preprosti ljudski 
ples predstavlja pomembno popestritev 
plesnih dejavnosti v našem vrtcu, zato 
mu pripisujemo velik pomen.
Z željo po bolj temeljiti predstavitvi ljud-
skih plesov smo v goste povabili Vitino 
mami Barbaro Kavčič. Gospa Barbara 
je na obisk prišla oblečena v gorenjsko 
narodno nošo in nam predstavila njen 
osnovni namen in glavne značilnosti. 
Poleg tega smo izvedeli veliko novega o 
ljudskih plesih, otroci pa so z zanima-
njem prisluhnili tudi ljudskim pesmim, 
ki nam jih je gospa Barbara zapela.
Evino mami Katjo Luznar smo v vrtec 
povabili z namenom, da nam podrobno 
predstavi peko kruha. Izvedeli smo, da 
je pot do sveže pečenega hlebca pravza-
prav precej dolga. Svojo razlago je gospa 
Katja popestrila s slikovnim materia-
lom, preko katerega so otroci dobili na-
zorno predstavo o tem, kako nastane to 
pomembno živilo. S pomočjo mlinčka 
smo iz različnih vrst pšenice naredili 
moko. Na ta način smo lahko spozna-
li razlike med posameznimi vrstami 
moke. Odločili smo se, da bomo kruh 
tudi spekli, in sicer kar iz prej narejene 
moke. Sveže pečeni kruh je bil res odlič-
na osnova naše malice. Prednostna 
naloga našega vrtca je ohranjanje tra-

dicije in etnoloških posebnosti našega 
domačega okolja. Zato še posebej radi 
gojimo tradicijo peke potice. Pri pripra-
vi testa in peki aktivno sodelujejo otroci 
in vzgojiteljici starejše skupine. Otroci 
testo tudi razvaljajo in nanj nanesejo 

orehov nadev. Vonj sveže pečene poti-
ce se tistega dne širi po celem vrtcu. Ob 
okušanju se vsi strinjamo, da je ta naša 
potica res dobra, tako kot pravi tudi star 
ljudski pregovor: "Potica je dobra jed, 
boljše nima celi svet."

V Antonovem vrtcu ohranjamo kulturno dediščino
Ljudsko kulturno dediščino skozi ples, pesem, igro in običaje prenašamo na otroke.

Ljudski plesi

Gojimo tudi tradicijo peke potice.

Rodile so: Jasmina Vežnaver Tolar iz Železnikov Matija, Monika Frol iz Lajš Erika, Dolinda Po-
točnik iz Davče Alekseja, Nika Košmelj iz Železnikov Jerco, Ema Šmid iz Železnikov Arneta, 
Teja Markelj iz Selc Svita, Katja Lotrič Kejžar iz Železnikov Lejo, Karmen Resman z Rudna Nika, 
Erika Mohorič Demšar iz Železnikov Izabelo, Barbara Triler iz Davče Bineta, Tea Rakovec iz 
Dolenje vasi Aneja, Petra Lotrič iz Dražgoš Ulo in Eva Bertok iz Železnikov Vincenta.
Podatke smo s privoljenjem staršev zbrali na podlagi vlog za dodelitev prispevka ob rojstvu otroka. Seznam vseh no-
vorojencev je tako lahko še daljši, čestitke in dobre želje pa izrekamo tudi mamicam, katerih imena tu niso zapisana. 

Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti, Občina Železniki

Mamicam čestitamo!
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LAURA RANT

Že prvi dan zimskih počitnic je avtobus iz Železnikov odpeljal 
najbolj nadobudne slovenske, španske in portugalske tekmo-
valce na kraj prizorišča – Osnovno šolo Podbrdo. Prvi dan je 
bilo odprtje, kjer so se tekmovalci še malo pozabavali in si 
ogledali predstavitve držav, ki letos niso tekmovale, ampak 
so bile v posebni olimpijski vodstveni in ocenjevalni komisiji. 

Na programu so bile mehiške sumoborbe, pridružili pa so se 
nam tudi Japonci, Jamajčani in ustanovitelji Grki.
Naslednji dan, v soboto, pa je po obilnem zajtrku sledila prva 
tekmovalna disciplina: izdelovanje planetov. Vsaka država 
je naredila štiri planete iz balonov, naslednji dan pa so jih 
tekmovalci še pobarvali. Predstavniki držav so si izdelali še 
svoje tekmovalne drese, ki jih je komisija ocenila kot zabavne 
in zelo izvirne. Nato se je olimpijski boj preselil na igrišče, 
kjer se je odvijala nevarna in napeta tekma: Napad na posto-
janko. Ker pa tekmovalcem še ni zmanjkalo energije, so se 
pomerili še v neumnih olimpijskih disciplinah. Kakšne pa so 
te discipline, pa si lahko ogledate na naši spletni strani, pod 
zavihkom fotografije. Naporen dan smo zaključili še s pred-
stavitvijo držav, taborniškimi igrami in plesom.
V nedeljo so se tekmovalci zbudili polni elana za nove do-
godivščine, za še boljše vzdušje pa so poskrbele še snežinke, 
ki so dale olimpijskim igram prav poseben čar. Države so se 
dopoldne pomerile v orientacijskem lovu na lisico, popoldne 
pa se je zavleklo v napeto strateško igro s težkimi vprašanji 
iz vseh mogočih področij. Tako se je tekmovalni del zaključil, 
sledil pa je še olimpijski kino Comfort +, saj nikjer drugje ne 
ponujajo ogleda filma v toplih 'spalkah'.
Zadnji dan je sledilo pospravljanje in podelitev nagrad. Boj 
je bil skoraj izenačen, vendar je svojo premoč presenetljivo 
pokazala eksotična Portugalska, ki je za eno točko prema-
gala drugouvrščeno Slovenijo. Bronasto odličje je osvojila 
Španija. 
Po podelitvi nagrad pa je sledila vrnitev v domovino z utru-
jenimi obrazi, a veselimi spomini na olimpijsko zimovanje.

Taborniki na olimpijskih igrah
Zakaj bi šli na olimpijske igre v Pjongčang, če lahko gremo kar v zasneženo Podbrdo?

9    90
EUR

Če na vaše rolete 
in okenske police 
sedajo različni 
ptički, ki iščejo 
zavetje pred 
mrazom, boste s 
tem priročnikom 
lahko natančno 
določili, za 
katerega ptička 
gre. Pernati 
obiskovalci 
so prikazani 
v naravni 
velikosti, zato pri 
prepoznavanju 
skoraj ne more 
priti do pomot.

Ptičja gnezda
Spodaj so primeri različnih ptičjih gnezd, kakršne ste morda že 

kdaj videli na svojem vrtu. Gnezda so najbolj opazna pozimi, ko 

večina dreves in grmov ni olistana. Vendar prepoznavanje tudi 

takrat ni preprosto, kajti graditelji teh izbic za svoje mladiče so 

se že prej umaknili drugam. Kateremu ptiču bi torej pripisali ta 

gnezda?

Na zunanjem zadnjem zavih-

ku je nekaj primerov naravnih 

in umetnih gnezdilnih votlin.

kupolasto gnezdo, severni 

kovaček → str. 24

grobo skodeličasto gnezdo, kos

→ str. 70 / 71 

skodeličasto gnezdo v polodprti 

gnezdilnici, taščica → str. 40

kupolasto gnezdo, stržek  

→ str. 23

kroglasto gnezdo, dolgorepka 

→ str. 50

veliko kroglasto gnezdo iz 

suhljadi in z nadstreškom,  

sraka  → str. 94 / 95

neobloženo gnezdo iz suhljadi, 

grivar → str. 84 / 85 

 

Naravne in umetne  

gnezdilne votline

Za gnezdilce v nišah so primerne gnezdilne vdolbine, za  

duplarje pa globoke votline. Kjer primanjkuje naravnih  

dupel, so koristna umetna, kajti le redki duplarji si sami  

izvotlijo gnezdo. Morda imate tudi vi na vrtu prostorček  

za gnezdilnico?

Na zunanjem sprednjem  

zavitku je nekaj primerov 

ptičjih gnezd.

naravna gnezda, mestna 

lastovka → str. 36

naravno gnezdilno duplo, lesna 

sova  → str. 92 / 93

gnezdilna vdolbina, npr. za 

šmarnico → str. 42 

umetni gnezdi za mestne 

lastovke → str. 36

votla gnezdilnica, npr. za sinice 

→ str. 26 , 51

velika votla gnezdilnica za 

postovke → str. 88 / 89

naravno gnezdilno duplo, zelena 

žolna → str. 78 / 79

Vrtni ptiči v naravni velikosti

Poznavanje in določevanje ptičev je zdaj še preprostejše. 

Najpogostejši pernati obiskovalci naših vrtov so v tem 

priročniku prikazani v naravni velikosti, zato pri  

prepoznavanju skoraj ne more priti do pomot.

• 60 vrst vrtnih ptičev od majhnega rumenoglavega  

kraljička do velike mlakarice

• Zanesljivo iskanje s primerjanjem velikosti

• Vse značilnosti na velikih fotografijah

• Dopolnilne fotografije s pomembnimi  

podrobnostmi

• Dodatek: gnezda in gnezdilnice

Veliko veselja pri  

prepoznavanju in  

opazovanju!

www.narava.si
9 789616 893701

ISBN 978-961-6893-70-1  11,50 €

Daniela Strauß

 Vrtni ptiči 
  v naravni                         velikostiSt
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Cena knjige, ki je lahko tudi lepo darilo, je

www.gorenjskiglas.si

Knjigo lahko kupite ali naročite na Gorenjskem 
glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 
tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna po 
ceniku Pošte Slovenije.

AKCIJA
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„Fotografija je s slalomske tekme evrop-
skega pokala v smučarskem središču 
Splügen v Švici leta 1990. Posnetek je na-
stal na ogrevanju pred tekmo,“ je ob od-
prtju stalne razstave Šport na Loškem 
konec lanskega leta na Loškem gradu 
povedal Jure Rejec iz Muzeja Železniki. V 
Loškem muzeju so namreč v sodelovanju 
z Odborom za muzej športa v Škofji Loki 
pripravili prvi del razstave. 
Med številnimi uspešnimi loškimi špor-
tniki in udeleženci olimpijskih iger je tudi 
peterica iz občine Železniki. Poleg ta čas 
najbolj znanega olimpijca, smučarskega 
skakalca Petra Prevca, sta tu še smučar-
ska tekača Maks Jelenc in Metka Munih 
Habjan ter maratonec Roman Kejžar, med 
njimi pa smo kot rečeno našli tudi Jureta 
Rejca, ki se je udeležil paraolimpijskih iger 

1988 v Innsbrucku. Povprašali smo ga po 
njegovi športni zgodovini. Med leti 1983 in 
1992 je namreč tekmoval v alpskem smu-
čanju. „Ob koncu srednje šole sem se ude-
ležil svetovnega prvenstva, v prvih letih 
študija pa sem bil tudi član slovenske od-
prave na paraolimpijskih igrah. Tekmoval 
sem v alpskem smučanju, veleslalomu in 
slalomu, ki sem ju tudi treniral, na vseh 
tekmah pa smo vozili tudi smuk, pred-
vsem za točke v kombinaciji. No, tu nikoli 
nisem bil zadnji,“ se pošali Jure in doda, 
da so vedno vozili z veleslalomsko opre-
mo, prav tako so bili sami sebi serviserji. 
Navdihovala sta jih predvsem velik entu-
ziazem in želja po smučanju.
V Innsbrucku je sicer dosegel 8. mesto v 
slalomu, 13. v veleslalomu in 19. mesto v 
smuku. Tekmovali so v ločenih skupinah, 
Jure, ki je od mladih let brez desne roke, 
v smučanju z eno palico oziroma s stro-

kovno oznako LV 6/8. „V isti skupini smo 
tekmovali tako tisti brez cele roke kot ti-
sti brez zapestja, čeprav gre za razlike v 
ravnotežju. Na olimpijadi nas je okrog 120 
tekmovalo na eni progi. Najprej so šle na 
progo ženske, potem bolj hendikepirani, 
brez noge in podobno, mi smo bili pri 
zadnjih in smo imeli že nekoliko zdelan 
teren. Na večjih tekmovanjih sem imel 
številko med 70 in 100,“ je o svojih tekmo-
valnih izkušnjah povedal Jure Rejec, ki na 
fotografiji na razstavi nosi številko 77.

Jure Rejec med olimpijci
Na stalni razstavi Šport na Loškem je predstavljen tudi 
Jure Rejec iz Železnikov, ki je leta 1988 v Innsbrucku na 
paraolimpijskih igrah tekmoval v alpskem smučanju.

Jure Rejec ob fotografiji in zapisu med 
olimpijci na razstavi Šport na Loškem 
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Na Rudnem so od 7. decembra, ko so začeli smučarsko sezo-
no, našteli okoli osemdeset obratovalnih dni. Smučišče naj 
bi obratovalo še do 18. marca, če jim bodo pogoji in vreme 
to dopuščali. Kot pravi predsednik Športnega društva (ŠD) 
Buldožerji Mirko Gartner, je bila sezona uspešna, so se pa 
decembra in januarja morali zelo truditi, da so ob neugo-
dnih vremenskih razmerah ohranili zadostno količino sne-
ga. "Borili smo se iz dneva v dan. Izkoristili smo vsako tem-
peraturo pod lediščem, da smo izdelovali sneg, ki pa nam 
je nato sproti kopnel." Kljub vsemu jim je uspelo zdržati do 
februarja, ki je prinesel obilo snega. "Od tedaj so pogoji iz-
jemni, vseeno pa ni bilo veliko sončnih dni, ki ljudi zvabijo 
na prosto," je razložil Gartner. Po nastopu prave zimske idile 
se je število smučarjev nekoliko povečalo, pred tem pa je bil 
obisk malo pod povprečjem, je povedal.
Da je bilo na smučišču kljub temu vseskozi živahno, so po-
skrbeli z organizacijo smučarskih tečajev in tekmovanj, go-
stili so tudi različne organizirane skupine, brez česar sezona 
zagotovo ne bi bila tako uspešna. Imeli so rekordno število 

tečajnikov. Preko ŠD Buldožerji je smučarsko znanje nabiralo 
192 otrok, dodatnih 114 pa še preko ŠD Dražgoše.
Na Rudnem že vrsto let uspešno deluje tudi alpska šola, ki jo 
ta čas obiskuje 51 otrok. Minulo nedeljo so podobno kot lani 
na t. i. reviji alpskega smučanja staršem pokazali, kaj vse so 
se naučili v tej sezoni. Smučajo tri- do štirikrat tedensko po 
dve uri in pol. Program ni usmerjen v tekmovalni šport, tem-
več je zasnovan kot interesna športna dejavnost. Kljub temu 
nekateri njihovi mladi smučarji dosegajo zelo lepe rezultate 
na šolskih regijskih in državnih tekmovanjih med nekatego-
riziranimi tekmovalci. Kot pravi vodja alpske šole Boris Kav-
čič, jim je zelo pomembno, da mlade zadržijo tudi kasneje, ko 
vstopijo v srednjo šolo, in jih začnejo pripravljati na izpit za 
učitelje smučanja. Na ta način ustvarjajo bazo učiteljev, ki jih 
ob vse večji udeležbi na tečajih še kako potrebujejo.
Tudi letos so, že sedmo leto zapored, organizirali tekmovanje 
za pokal Rudna. Uspešno so izpeljali tri tekme v veleslalomu, 
na vsaki je bilo okoli sedemdeset tekmovalcev, je pojasnil 
Gartner. Ob ugodnih razmerah so omogočali tudi večerne vo-
žnje po postavljeni progi z merjenjem časa. Do nove sezone 
nameravajo postaviti brunarico, kar si želijo že dolgo. Grad-

Na Rudnem rekordno število tečajnikov
Na obeh smučiščih v občini Železniki so po osemdesetih obratovalnih dnevih 
zadovoljni s smučarsko sezono. Na Rudnem naj bi jo sklenili 18. marca, na Soriški 
planini pa v začetku aprila. 

Planinsko društvo za  
Selško dolino Železniki
Slovenska planinska organizacija v 290 društvih združuje  več kot 57000 
članov in je najmnožičnejša športno-rekreativna organizacija v Sloveni-
ji. Njeno poslanstvo je planinstvo. Del te skupnosti je tudi naše druš tvo, 
ki si prav tako prizadeva ponuditi članom društva organizirano rekre-
acijo na različnih področjih planinstva. V ta namen bomo v letu 2018 
nadaljevali izvedbo vseh osmih tradicionalnih rekreativnih prireditev:
13.–14. januar 2018 – 19. rekreativni pohod  
Železniki–Ratitovec–Dražgoše,
10. marec 2018 – 15. turni smuk in 12. pohod s krpljami  
Soriška planina–Ratitovec–Prtovč,
12. maj 2018 – 28. srečanje udeležencev rekreativne akcije 
»Prijatelj Ratitovca«,
19. maj 2018  – 9. pohod po obhodnici Ratitovec,
29. julij 2018 – 64. izvedba planinske zabave »Ratitovec raja«,
11. avgust 2018 – 12. rekreativno kolesarjenje okrog Ratitovca,
25. avgust 2018 – 10. pohod  bosonogih iz Prtovča na Ratitovec,
2. september 2018 – 42. rekreativni pohod na Ratitovec.

Rekreativne prireditve bodo različnih težavnosti, na njih se bodo lahko 
preizkusili turni smučarji, pohodniki s krpljami, ljubitelji organiziranih po-
hodov, gorski kolesarji, ljubitelji zabavno-rekreativnih prireditev in boso-
nogi pohodniki. Osrednja rekreativna prireditev bo tudi letos celoletna 
rekreativna akcija Prijatelj Ratitovca, v kateri je v letu 2017 sodelovalo 619 
planincev, ki so se skupno 26265-krat povzpeli na Ratitovec.
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Planinsko društvo za Selško dolino Železniki 
vas vabi k sodelovanju.

Udeleženci 18. nočnega pohoda Železniki–Ratitovec–Dražgoše v letu 2017

Udeleženci turnega smuka v letu 2017
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VPISUJE V TEČAJE VZGOJE IN ŠOLANJA PSOV 
v soboto, 10. 3., ob 10. uri v Kulturnem domu v Železnikih

 mala šola (starost psa 2,5–9 mesecev),
 osnovna šola po programu A, B-BH in (starost psa 9 mesecev ali več)

 IPO programi (pogoj je opravljen izpit B-BH),
 agility (pogoj je opravljen izpit A ali B-BH),

 priprava psa na razstave
 odpravljanje vedenjskih motenj psov

Dodatne  informacije dobite na 031 361 004 (Samo) ali  na spletni strani društva:  
http://www.skd-zelezniki.si/

 Vabljeni!
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beno dovoljenje je bilo že izdano, bru-
narica pa bo stala na mestu obstoječega 
šotora. Tega bodo prestavili in ga ohra-
nili za hranjenje opreme smučišča.
Tudi na Soriški planini imajo za seboj 
okoli osemdeset smučarskih dni. "Z obi-

skom in s sezono smo zadovoljni, želi-
mo pa si v marcu več lepega vremena 
in posledično večjega obiska. Med šol-
skimi počitnicami smo imeli okrnjen 
obisk predvsem v drugem delu – po-
larni mraz, kjer so nas hude napove-

di medijev stale kar nekaj smučarjev," 
je povedala direktorica Polona Golija. 
Predvidoma bodo obratovali do začetka 
aprila, kar je odvisno od vremenskih 
razmer, temperatur in obiska v spo-
mladanskem času.

Na Rudnem uspešno deluje tudi alpska šola.
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Športna dvorana Železniki je decembra 
gostila letos jubilejno prireditev Športnik 
občine Železniki 2017. V veliki dvorani so 
se zbrali športniki in športni navdušenci, 
najprej pa so nagradili tiste, ki so prejeli 
priznanja za uspehe v minulem letu. Za 
najboljša športnika osnovne šole so pro-
glasili Erin Rant in Lovra Vrhunca, pri-
znanji za perspektivne mlade športnike 
pa je direktor Javnega zavoda Ratitovec 
Gregor Habjan izročil Nini Drobnič in An-
žetu Gartnerju.
Predsednik Strokovnega sveta za šport 
Boris Kavčič je nato bronaste plakete iz-
ročil Tinetu Habjanu, Anji Prezelj in Ru-
diju Pintarju, srebrno plaketo pa Petru 
Prevcu. Najvišja priznanja, zlate plakete, 

Čestitke najboljšim športnikom
Javni zavod Ratitovec in Občina Železniki sta decembra pripravila tradicionalno 
prireditev Športnik leta, ki je bila ob dvajseti obletnici še posebno slovesna, saj so se 
zahvalili vsem, ki so na športnem področju pustili svoj pečat.

Na prireditvi so se zbrali športniki in športni delavci, ki so priznanja prejeli v minulih dvajsetih letih. / Foto: Andrej Tarfila

Nagrajenci za leto 2017 skupaj s predsednikom strokovnega sveta Borisom Kavčičem, 
županom Antonom Luznarjem, direktorjem Javnega zavoda Ratitovec Gregorjem Habjanom 
ter voditeljema prireditve / Foto: Andrej Tarfila
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so si v tem letu zaslužili Plavalni klub 
Ratitovec Železniki, športni delavec Iztok 
Gartner in smučarski skakalec Domen 
Prevc. Zlate plakete jim je podelil župan 
Anton Luznar.
»Kljub temu da je na občini denarja za 
šport vedno premalo, nam je v zadnjih le-
tih uspelo prenoviti nekatere objekte. Ko je 
že kazalo, da bomo morali zapreti bazen, 
smo se uspešno prijavili na razpis ministr-
stva za infrastrukturo ter dodali tudi pre-
cej svojega denarja in v projekt investirali 
več kot milijon evrov. Prav tako smo več 
kot dvajset tisoč evrov investirali v igrišče 
v Dolenji vasi, odprli smo razsvetljavo na 
nogometnem igrišču, prispevali smo de-
nar za nakup teptalca za smučišče Rudno, 
v letu 2018 pa bomo namenili nekaj denar-
ja za opremo Strelskega društva Železniki. 
Zavedamo se, da je občina zadolžena za 
športne objekte, in sedaj ugotavljamo, da 
so razmeroma dobri. Seveda ni vse ide-
alno, saj bi gotovo lahko gojili še kakšno 
športno aktivnost več. Tako morajo neka-
teri športniki preskočiti meje občine in tre-
nirati drugje. Vsem skupaj, še posebno pa 
letošnjim nagrajencem, se ob tej priložno-
sti želim zahvaliti za dosežene rezultate in 
za promocijo naše občine. Prav tako se za-
hvaljujem vsem, ki spodbujate k športu in 
športnim aktivnostim zlasti mlade pa tudi 
vse druge,« je v nagovoru letošnjim občin-
skim nagrajencem pa tudi vsem nagrajen-
cem v dvajsetih letih, ki so se ob jubileju 
prav tako zbrali na slovesnosti v športni 
dvorani, poudaril župan Železnikov Anton 
Luznar. Župan je tudi dodal, da se skupaj z 
organizatorji že veseli nove velike športne 
prireditve v občini, saj bo Atletsko društvo 
Železniki v začetku junija pripravilo svetov-
no prvenstvo v gorskih tekih za veterane.
Organizatorji so se s spominskimi znaki 
zahvalili vsem dosedanjim občinskim na-
grajencem, posebne pozornosti pa so bili 
deležni športniki, ki so občino zastopali na 
olimpijskih igrah. To sta bila smučarska 
tekača Maks Jelenc, ki je nastopil na olim-
pijskih igrah leta 1976, in Metka Munih Ha-
bjan, ki je na olimpijskih igrah tekmovala 
leta 1984, maratonec Roman Kejžar, ki je na 
olimpijskih igrah nastopal leta 2000, 2004 
in 2008, smučarski skakalec Peter Prevc, ki 
je nastopal leta 2010, 2014 in letos, ter Jure 
Rejec, ki je leta 1988 nastopil na paraolim-
pijskih igrah. 
"Prireditev mi je bila zelo všeč, saj marsi-
koga, zlasti izmed nekdanjih športnikov 
in njihovih dosežkov, nisem poznal,« je 
povedal Domen Prevc in dodal, da mu ve-
liko pomeni biti najboljši, saj je v občini 
res veliko dobrih športnikov.

Nagrajeni zaslužni športni delavci / Foto: Andrej Tarfila

Olimpijci iz občine Železniki: Maks Jelenc, Metka Munih Habjan, Jure Rejec, Roman Kejžar in 
Peter Prevc / Foto: Andrej Tarfila

Nagrajeni predstavniki društev / Foto: Andrej Tarfila
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Letošnja zima je tista prava, ki so jo ne-
kateri že zelo težko čakali. Prava je po 
količini snega in temperaturah, prišla 
pa je tudi ob pravem času, saj so otroci 
lahko zimske počitnice preživeli na sne-
gu. Pa ni nujno, da na urejenih smuči-
ščih, lahko samo za hišo ali na bližnjem 
hribčku, snega za zimske radosti je bilo 
tokrat res dovolj. Tudi mraz je tisti pra-
vi, zato smo v Javnem zavodu Ratitovec 
letos ponovno ob pobudi in ob pomoči 
dveh zainteresiranih skupin meščanov 
in nato skupaj z gasilci iz Železnikov 
pripravili ledeno ploskev za rekreativ-
no drsanje. Je pa res, da je to drsališče 
popolnoma odvisno od zunanjih tempe-
ratur in zato ne moremo predvideti, ko-
liko časa je oz. bo primerno za drsanje.
Športna dvorana v Dašnici je vsako leto 
prizorišče koncertov in večjih prireditev. 
Dvorana sprejme do 1500 obiskovalcev 
in je prav primerna za take dogodke. Va-
bljeni organizatorji raznih koncertov in 
prireditev, ki iščete prireditveni prostor, 
da se oglasite pri nas in se dogovorimo 
o vsem potrebnem. V dvorani je bila 
decembra slovesna prireditev Športnik 
leta, na štefanovo tradicionalni koncert 
Pihalnega orkestra Alples. Selški gasilci 

so februarja pripravili 7. Gasilski večer, 
kjer so se številni obiskovalci zavrteli 
na plesišču ob zvokih Ansambla Saša 
Avsenika, Modrijanov, Raubarjev, Suhe 
špage, Hozentregarjev in Ansambla Ga-

lop. Gasilci iz Železnikov vas 24. marca 
vabijo na koncert Tomislava Bralića in 
Klape Intrade. 
Ponedeljkova druženja ob ročnih delih 
so v polnem teku. Udeleženke ustvar-
jamo s kvačko in pletilkami, se druži-
mo in vsako leto smo tudi dobrodelne. 
Pred novim letom smo se pridružile 
dobrodelni akciji, kjer smo kvačkale in 
pletle šale za otroke, ki se zdravijo na 
Pediatrični kliniki v Ljubljani. Prav zdaj 
pa kvačkamo terapevtske hobotnice za 
dobro počutje prezgodaj rojenih otrok. 
Projekt se izvaja v številnih državah, 
začel se je na Danskem. Od lanskega 
septembra je aktiven tudi v Sloveniji in 
kvačkarice iz vse Slovenije prispevamo 
hobotnice za ljubljansko in mariborsko 
porodnišnico.

ŠPORT

V decembru je bila v športni dvorani 
slavnostna prireditev ob 20-letnici pri-
reditve Športnik leta. Prireditev je bila 

Zimski meseci v Javnem zavodu Ratitovec
Drsanje v Športnem parku Dašnica. Kvačkarice, ki se družijo na ponedeljkovih 
srečanjih, so tudi dobrodelne.

Podelitev pokalov najboljšim v košarkarski ligi / Foto: arhiv JZR

Hokejisti iz Selške doline / Foto: arhiv JZR



zanimiva in drugačna kot pretekla leta. 
Poleg športnikov, ki so dobili priznanja 
za preteklo leto, so bili na prireditvi pri-
sotni tudi športniki, športna društva in 
športni delavci, ki so v vseh teh letih 
dobili priznanja. Javni zavod Ratitovec 
se jim je za prispevek k športu v občini 
Železniki zahvalil s spominsko značko. 
Prav posebej so izpostavili pet olimpij-
cev, ki so sodelovali na olimpijskih in 
paraolimpijskih igrah. Več o dogajanju 
na prireditvi Športnik leta pa v poseb-
nem prispevku.
V športni dvorani se je zaključila košar-
karska liga, medtem ko liga v malem 
nogometu še poteka. V košarkarski ligi 
Selške doline so sodelovale štiri ekipe, 
zmage so se veselili člani ekipe Mebor 
Pacmani, na drugem mestu je ekipa F 
57, na tretjem Škorci in na zadnjem me-
stu ekipa And 1. Najboljši strelec sezone 
je Gašper Krek iz zmagovalne ekipe Me-
bor Pacmani. V nogometni ligi tekmuje 
12 ekip, zaključek bo v soboto, 17. marca. 
Vabljeni na ogled končnice, kjer se bodo 
najboljše štiri ekipe borile za zaključna 
mesta.

KULTURA

Ob slovenskem kulturnem prazniku 
je bilo pred muzejem 5. javno kovanje 
pesmi z naslovom Pred plavžem mi 
pesem povej v organizaciji Muzejskega 
društva (MD) Železniki. Dogodek je v 
Železnikih potekal že peto leto zapored 
in je med domačini dobro sprejet, kar 
dokazujejo z udeležbo – bodisi kot bralci 
ali poslušalci.

Po zimskem premoru se je galerija pre-
budila 27. februarja s predavanjem dr. 
Verene Vidrih Perko iz Gorenjskega mu-
zeja o kulturni dediščini. Program v ga-
leriji se bo nadaljeval 16. marca, ko bo 
visoki jubilej delovanja predstavilo MD 
Škofja Loka. Do poletja bodo v galeriji 
vsak mesec nove vsebine. Pomladni ci-
kel se bo zaključil z razstavo ob 110-le-
tnici Čipkarske šole Železniki.

TURIZEM 

Zima, bogata s snegom, v našo dolino 
privablja smučarske goste. Obilo snega 
je zapadlo na Soriški planini, kjer so 
smučarske naprave pognali že decem-
bra in tako razveselili številne smu-
čarje. Vse dni obratuje tudi smučišče 
Rudno. Tekaške proge za domačine in 
goste so urejene na Dražgoški gori, So-
riški planini, na Rudnem, v Selcih in 
Dolenji vasi. 
Da pa sneg ne bo predolgo vztrajal in 
bo v naše kraje prišla pomlad, bo po-
skrbela prireditev Luč v vodo, ki jo na 
predvečer gregorjevega pripravlja Tu-
ristično društvo Železniki. Enajstega 
marca vabljeni pred Plnado na praznik 
prihoda pomladi.
Naj vas spomnimo še na poletje in tra-
dicionalne čipkarske dneve. Občina 
Železniki je v letošnjem letu ponovno 
pridobila evropska sredstva iz projekta 
Citizen4Europe. Projekt, pri katerem bo 
sodeloval tudi Javni zavod Ratitovec, se 
bo izvajal v času 56. Čipkarskih dni, ki 
se bodo začeli že 27. junija in bodo traja-
li do nedelje, 1. julija.

MLADINSKE DEJAVNOSTI

V mladinskem centru so se otroci zaba-
vali na pravi silvestrski zabavi, ustvar-
jali sladke dobrote, se igrali razne igre, 
skratka, ni jim bilo dolgčas. V tem zim-
skem času so izkoristili lepe dneve in 
se odpravili na sneg. Sankanje, driča-
nje, igre na snegu so zakon. To so deja-
li otroci, ki so se družili na prostem in 
se zabavali na snegu z animatorkami 
mladinskega centra. 
Pustno dogajanje se je iz mladinskega 
centra preselilo v kulturni dom, kjer so 
animatorke mladinskega centra skupaj 
s klovnom Aleksandrom in mažoretka-
mi poskrbele za živahno pustno rajanje. 
Organizatorja dogodka sta bila mladin-
ski center in Občina Železniki. Da pa so 
bili v pravi pustni opravi, so že nekaj 
dni pred tem ustvarjali na pustni delav-
nici v mladinskem centru. 

Kvačkane hobotnice / Foto: Katja Mohorič Bonča
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V preteklih petnajstih mesecih smo pro-
jektni partnerji Loški muzej Škofja Loka, 
Razvojna agencija Sora (Rokodelski center 
DUO Škofja Loka), Javni zavod Ratitovec 
Železniki (Muzej Železniki), Občina Gore-
nja vas - Poljane (Šubičeva hiša) in Občina 
Žiri (Muzej Žiri) združili moči in pripravlja-
li nove vsebine v projektu pod naslovom 
Kjer domujejo zgodbe. Območje si deli 
velik del skupne preteklosti, a je obenem 
zelo raznoliko. Obiskovalcem Škofjeloške-
ga želimo predstaviti možnosti za odkriva-
nje in doživljanje zgodovine, bogate tra-
dicije rokodelskih veščin in ustvarjalnosti 
območja. 
Izdali smo skupno brošuro Kulturna doži-
vetja Škofjeloškega, s podnaslovom Dru-
žinski vodnik po poteh kulturne dediščine, 
ki sodobnemu obiskovalcu približa vse 
omenjene institucije. Sodoben pristop ko-
munikacije z gostom je tudi spletna stran 
projekta (www.kulturnadozivetja.si). Obisk 
vseh institucij prinese nagrado – rokodel-
ski izdelek. Najmlajšim gostom je name-
njena pobarvanka, vsem pa nove vsebine, 

ki jih je vsak center pripravil za popestritev 
ponudbe. V Loškem muzeju so se osredo-
točili na individualne pedagoške progra-
me. V Rokodelskem centru so obogatili 
vsebine o malem kruhku. V Šubičevi hiši 
je izšla knjiga pisem Dom slikarjev Šubic, 
v Muzeju Žiri pa razstavni katalog o Jožetu 
Peternelju - Mausarju.
V Muzeju Železniki smo železarski del zbir-
ke obogatili z nakupom kovaškega ognji-
šča, ki bo namenjen prikazu kovanja že-
bljev. Ognjišče stoji na trgu pred plavžem, 
kjer se bodo odvijali prikazi kovanja že-
bljev. Vzporedno s prizadevanji Rokodel-
skega centra pri obogatitvi vsebin loškega 
kruhka smo se v Železnikih posvetili draž-
goškemu. Računamo, da bo izdelava male-
ga kruhka, tako loškega kot dražgoškega, 
v kratkem vpisana v Register nesnovne 
dediščine, ki ga vodijo na Ministrstvu za 
kulturo. Da bodo delavnice in prikazi izde-
lave kruhka še lažje izvedljive, smo kupili 
pečico za peko kruhkov. 
Na razstavi, ki smo jo pripravili kot zaključek 
projekta, se z novo ponudbo predstavljamo 

vsi partnerji v projektu. Razstava je potu-
joče narave – obiskala bo vse centre. Od 
6. marca 2018 je na ogled v Rokodelskem 
centru DUO v Škofji Loki, to pomlad pride 
tudi v Železnike.

KATJA MOHORIČ BONČA,  
MUZEJ ŽELEZNIKI,  
JAVNI ZAVOD RATITOVEC

Kulturna doživetja Škofjeloškega
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Petek, 9., 16., 23. in 30. 3. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

ŠAHOVSKE URICE

Sobota, 10. 3. 2018 • odhod izpred pošte v Železnikih, ob 6. uri

15. TURNI SMUK IN 12. POHOD S KRPLJAMI SORIŠKA PLANINA  
–RATITOVEC–PRTOVČ

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

Nedelja, 11. 3. 2018 • pred Plnado v Železnikih, ob 18. uri

LUČ V VODO

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

vsak ponedeljek do 26. 3. 2018 • Muzej Železniki, od 18. do 20. ure

DRUŽENJE OB ROČNIH DELIH
Javni zavod Ratitovec, T: 04 51 47 356

Sreda, 14. in 21. 3. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC 

vsako sredo do 28. 3. 2018 • Kulturni dom Železniki, od 18. do 20. ure

OB PUNKLU SE DOBIMO

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Četrtek, 15. in 29. 3. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

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

Petek, 16. 3. 2018 • Župnijska Krekova dvorana v Selcih, ob 20. uri

7. KREKOV VEČER: DR. KREK ZA DANAŠNJI ČAS (PREDAVATELJ  
DR. STANKO GRANDA)

Župnija Selca in Kulturno društvo dr. Janez Ev. Krek Selca, T: 031 330 436

Sobota, 17. 3. 2018 • Kulturni dom Železniki, od 9. do 17. ure

FESTIVAL CVETNONEDELJSKIH BUTAR

Turistično društvo Železniki, T: 031 876 535

Sobota, 17. 3. 2018 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

ROKOMETNA TEKMA RD ALPLES ŽELEZNIKI – RK ARCONT RADGONA

Rokometno društvo Alples Železniki, T: 040 353 033

Torek, 20. 3. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 18. uri

PREDSTAVITEV KNJIGE MILENE MIKLAVČIČ: OGENJ, RIT IN KAČE NISO  
ZA IGRAČE, 2.DEL

Sobota, 24. 3. 2018 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

BODIMO VSI NOCOJ GASILCI: TOMISLAV BRALIĆ IN KLAPA INTRADE

Prostovoljno gasilsko društvo Železniki, T: 041 578 959

Sreda, 28. 3. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

LUTKOVNA DELAVNICA: PREDRZNI METULJ (DRAGICA TOPLIŠEK TUŠAR)

Sreda, 28. 3. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 20. uri

POGOVOR O KNJIGI: COHEN-SCALI, S.: MAX (BRALNA SKUPINA  
ŽELEZNIKI JANJA GARTNER)

Ponedeljek, 2. 4. 2018 • po ulicah Železnikov z zaključkom  
na plac pred cerkvijo sv. Antona Puščavnika, od 14. do 21. ure

KOVTRE ŠIVAT

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

Sreda, 4. 4. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

DELAVNICA ZA SPRETNE PRSTE (SAŠA AMBROŽIČ)

Petek, 6. 13. in 20. 4. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, od 17. do 19. ure

ŠAHOVSKE URICE

Petek, 6. 4. 2018 • Krekova dvorana v Selcih, ob 20. uri

VZGOJA ZA ODNOSE V NOVODOBNI DRUŽINI: VZGOJA  
ZA SAMOSTOJNOST IN ODGOVORNOST (DR. MARKO JUHANT)

Zavod Družinska akademija v sodelovanju z Župnijo Selca in Župnijo Stara 
Loka, W: www.druzinska-akademija.si

Sobota, 7. 4. 2018 • Športna dvorana Železniki, ob 19. uri

ROKOMETNA TEKMA RD ALPLES ŽELEZNIKI – ŠD MOKERC - IG

Rokometno društvo Alples Železniki, T: 040 353 033

Sreda, 11. 4. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

URA PRAVLJIC (TATJANA ŠMID)

Četrtek, 12. in 26. 4. 2018 • Krajevna knjižnica Železniki, ob 17. uri

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

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

Prireditve v marcu in aprilu 2018  

20. 4. ob 20. uri
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Nove kuhinjeNove kuhinje

-50%
PROMOCIJSKI

POPUST

Alples d.d., Češnjica 48a, 4228 Železniki, Slovenija  Tel.: 04 51 18 100    www.alples.si   alples@alples.si

Vabljeni na sejem 
Dom na naš 

razstavni prostor v 
halo A2, 

od 13. do 18.marca 
2018.

studio BTC

DEMŠAR Vili, gsm: 040 700 058, e-naslov: demsar@lipbled-bohinj.si

GOLOBIČ Mihaela, gsm: 031 328 304, e-naslov: mihaela.golobic@lipbled-bohinj.si


